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Проблеми теорії та історії держави і права

УДК 340.12+324.34 С. А. Косінов, 
канд. юрид. наук, доцент 

начальник Державної фінансової інспекції 
в Харківській області

КОНТРОЛЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІСНУВАННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

У статті проаналізовано концепцію контрольної демократії Дж. Кіна. Конт-
роль над публічною владою розглядається як елемент верховенства права (кон-
ституційний контроль над нормотворчістю, адміністративна юстиція, парламент-
ський контроль над виконавчою владою тощо).

Ключові слова: контроль над публічною владою, контрольна демократія, 
верховенство права, парламентський контроль.

На думку Комітету експер-
тів з державного управління 
ООН, незважаючи на прогрес, 
досягнутий багатьма країнами 
в сфері побудови демократич-
них інститутів і захисту прав 
людини, демократії в деяких 
рег іонах світу, як і раніше, 
нестійкі, а їх інститути надто 
слабкі для забезпечення ефек-
тивного управління. Зусилля 
щодо заохочення та зміцнення 
демократії повинні починатися 
з проведення вільних і періо-
дичних виборів, незалежної су-
дової влади, транспарентного 
державного управління і актив-
ного громадянського суспільс-
тва. Держави, які поважають 
права всіх своїх громадян і доз-
воляють всім їм брати участь у 
прийнятті рішень, що зачіпають 
їх долю, можуть ефективніше 
використовувати творчий по-
тенціал громадян та забезпе-

чити такі соціально-економічні 
умови, які сприяють сталому 
розвитку. Однією з головних 
передумов здійснення цілей 
Декларації тисячоліття ООН є 
створення країнами ефектив-
них і транспарентних законо-
давчих органів. Демократія і 
верховенство права передба-
чають наявність правомочних 
законодавчих органів, які мо-
жуть належним чином пред-
ставляти своїх виборців і фор-
мулювати їх вимоги, контролю-
вати здійснення виконавчої 
влади за допомогою ефектив-
ної системи нагляду та прий-
мати узгоджені і послідовні за-
кони. З цією метою звертається 
особлива увага на той факт, що 
забезпечення належного вря-
дування залежить від широкої 
участі громадян, транспарент-
ності, підзвітності та верхо-
венства права [1, с. 135; 2].
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Реалізація вказаних за-
вдань із забезпечення прозо-
рості державної політики, під-
звітності органів державної 
влади, втілення вимог верхо-
венства права в їх діяльності є 
неможливою без здійснення 
належного контролю над пуб-
лічною владою, що зумовлює 
затребуваність вироблення 
відповідних доктринальних по-
ложень. У цьому сенсі пред-
ставляє інтерес маловідома 
вітчизняній юридичній науці 
концепція Дж. Кіна, в межах 
якої вченим запропоновано ви-
окремлювати три епохи в істо-
ричному розвитку демократії − 
демократія зібрань, представ-
ницька демократія і контролю-
юча демократія [3, с. 16]. Звер-
нення до історії розвитку кон-
цепції демократії учений пояс-
нює не інтересом щодо вста-
новлення хронології подій, а 
бажанням підкреслити велику 
крихкість демократії та її мін-
ливість як політичної форми, а 
також, щоб переконати читачів, 
що майже всі відомі ідеї в тео-
рії демократії − від дорадчої 
демократії та її неогоббсівсь-
ких опонентів, ліберальної де-
мократії, космополітичної де-
мократії − страждають від ам-
незії.

Епоха перша − демократія 
зібрань (Assemblu Democracy) 
− бере свій початок близько 
2500 р. до н. е. у місцях сучас-

ного Ірану, Іраку, Сирії. Дж. Кін 
указує на помилковість поши-
реної тези про народження де-
мократії в Афінах, називаючи 
її міфом і підкреслюючи східне 
походження демократії, яка 
вже звідти й набагато пізніше 
прийшла до Давньої Греції.

На цьому етапі базова інс-
титуція демократії у вигляді 
здійснення самоврядування 
шляхом зібрання рівних людей 
була присутня в різних регіонах 
Земної кулі − від Індійського пі-
вострова до західних берегів 
провінційної Європи. Народні 
збори поступово вкоренилися 
і їх функціонування у подаль-
шому супроводжувалося різно-
манітними допоміжними інсти-
туційними правилами і звичая-
ми, такими як писані конститу-
ції, виборні посадовці, свобода 
публічного висловлення думок 
тощо [3, с. 17]. Найбільш відо-
м и й  п р и к л а д  −  А ф і н и  V 
ст. н. е.

Друга ера демократії, за 
Дж. Кіном, − представницька 
демократія, яка бере свій по-
чаток близько Х − ХІІ ст. ст. н. е. 
у Західній Європі із запровад-
женням парламентських зборів. 
Своєї класичної форми цей різ-
новид демократії досягає у 
XVIII ст. і сьогодні офіційно 
вважається нормативним [3, 
с. 18]. Одним із напрямів роз-
витку ідеї представницької де-
мократії стала, зокрема, кон-



�2013/123

Проблеми теорії та історії держави і права
цепція л іберальної демок-
ратії.

Третя епоха − епоха конт-
ролюючої демократії. Понят-
тя, введене самим Дж. Кіном 
для того, щоб демократизувати 
наші уявлення про демократію. 
На його думку, вказаний різно-
вид демократії започатковано 
після Другої світової війни із 
запровадженням більш ніж 100 
різноманітних контролюючих 
владу механізмів, які до того 
ніколи не існували (антикоруп-
ційні комісії, громадські ради, 
саміти, об’єднання із захисту 
прав людини, демократичний 
аудит,  мон іторинг виборів 
тощо).  Це п ідвищило мож-
ливість громадян здійснювати 
контроль над державою, ме-
ханізм якої заснований на за-
садах представницької демок-
ратії.

Як вказав Дж. Кін в одному 
із інтерв’ю, контролююча де-
мократія є широкомасштабною 
мутацією, яка повільно, проте 
дуже послідовно трансформує 
динаміку духу, мови та інститу-
цій демократії [4, с. 3]. При цьо-
му вчений усвідомлює всю 
складність поставленого перед 
собою завдання − переконати 
в необхідності й доцільності 
нового поняття − поняття кон-
тролюючої демократії. Зі свого 
боку, він вказує на те, що усі 
спроби переконати його у зво-
ротному, а саме в непотріб-

ності концепції контролюючої 
демократії, нагадують йому ін-
телектуальні битви, що свого 
часу точилися навколо поняття 
«громадянське суспільство». 
Концепції ж ліберальної або 
представницької демократії він 
називає «живими мерцями», які 
вже не здатні розв’язати на-
гальні проблеми і сприяти по-
дальшому суспільному розвит-
ку.

Особливістю механізму 
контролюючої демократії є, се-
ред іншого, те, що повноважен-
ня зі здійснення контролю от-
римують суб’єкти, які далеко не 
завжди є обраними народом 
представниками. Їх завдання − 
реагувати на вихід владою за 
межі своїх повноважень. Більш 
того, контролююча демократія 
є  з а с о б о м  в і д  т о г о ,  щ о 
Дж. С. Міль та інші критики 
XIX ст. називали тиранією біль-
шості. Вони підкреслювали, що 
представницька демократія, з 
її постулатами про рівність для 
всіх, сама закладає підстави 
для свого власного падіння. 
Адже представницька демок-
ратія може переродитися в 
щось гірше, аніж тиранія − вона 
підготувала підґрунтя для того, 
що М. Хайдеггер, в його зимо-
вий семестровий курс 1933 – 
1934 рр., описав як історичне 
втілення народу в державу фю-
рера. Контролююча демократія 
підживлює острахи й сумніви 
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щодо такого небезпечного нон-
сенсу, тим самим убезпечуючи 
суспільство від нього. Вона по-
чинає демократизувати демок-
ратію. Немає жодної гарантії, 
що це матиме успіх. Контролю-
юча демократія – це незавер-
шений проект, використовуючи 
слова Ж. Дерріди, демократія 
ще тільки приходить. І, на дум-
ку Дж. Кіна, так буде завжди. 
Контролююча форма демок-
ратії, як стверджує вчений, 
наша найбільша надія на попе-
редження або зупинення зла, 
до якого може призводити без-
відповідальна влада. [4, с. 6].

Підвищене значення конт-
ролю над публічною владою як 
продовження ідеї Дж. Кіна про 
епоху контролюючої демократії 
знаходить підтвердження в 
тому, що відповідні форми кон-
тролю набувають статус еле-
ментів принципу верховенства 
права. Як із цього приводу вка-
зують окремі вчені, конститу-
ційні принципи ліберального 
верховенства права включа-
ють народний суверенітет, 
поділ влади, представницьке 
правління, обмежене і відпові-
дальне врядування, контроль 
за конституційністю парла-
ментського законодавства і 
юрисдикційний контроль за ад-
міністративними діями та під-
законним регулюванням [5, 
с. 7].

Контроль у демократично-

му суспільстві може бути пред-
ставлений як цілеспрямований 
та дієвий вплив соціальних 
суб’єктів на поведінку агентів 
соціальної взаємодії з метою 
оптимізації функціонування 
всієї соціальної системи в рам-
ках реалізації суб’єкт-суб’єктних 
відносин, закріплених на всіх 
р івнях функціонування со -
ціальної системи, починаючи із 
законодавчого закріплення та 
закінчуючи рівнем самосвідо-
мості конкретної людини, чле-
на суспільства. Такий соціаль-
ний контроль, що реалізується 
як демократичний процес, пе-
редбачає безумовне перева-
жання у соціальній системі 
«гнучких», «непрямих» методів 
контролю; наявність реальної 
можливості контрольних санк-
цій з боку населення за діяль-
ністю владних структур (тобто 
можливість реалізації «зворот-
нього контрольного зв’язку»); 
примат самоконтролю над 
«зовнішньою» соціальною ре-
гуляцією; реалізацію принципу 
відповідальності всіх суб’єктів 
соціальної взаємодії та наяв-
ність високої громадянської ак-
тивності, пов’язаних із повно-
цінним функціонуванням інсти-
тутів громадянського суспіль-
ства. Важливими чинниками 
реалізації соціального контро-
лю в демократичній державі 
виступають вибори, референ-
думи, громадські рухи та ор-
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ганізації, політичні партії, неза-
лежні ЗМІ, громадська думка, 
різні форми соціального про-
тесту. Соціальний контроль у 
рамках сучасного демократич-
ного суспільства може бути 
представлений як контроль з 
боку всіх суб’єктів сучасного 
соціального процесу. Це конт-
роль як з боку правової держа-
ви, так і громадянського сус-
пільства, як з боку влади та де-
ржави над її громадянами, так 
і з боку громадян та грома-
дянського суспільства над 
діяльністю влади та держави 
[6, с. 8].

Демократія вмішує в себе 
сукупність моральних, політич-
них і правових цінностей, таких 
як: свобода, рівність, соціаль-
на, політична, загальнолюдсь-
ка справедливість, пріоритет 
прав людини щодо прав держа-
ви та ін. Тому демократія може 
мати деякі переваги над інши-
ми політичними режимами, але 
за наявності певних переду-
мов. До таких передумов мож-
на віднести готовність народу 
до індивідуальної свободи, 
сформованість у громадян по-
чуття соціальної відповідаль-
ності за рішення, що прийма-
ються, здатність більшості гро-
мадян до самообмежень і до 
поваги прав та інтересів спів-
громадян, прищеплене з ди-
тинства почуття поваги до за-
кону. І тоді демократія дійсно 

здатна зробити все необхідне 
для динамічного соціального 
розвитку та втілення проголо-
шених демократичних ціннос-
тей: свободи, рівноправ’я, спра-
ведливості, творчості. Реаліза-
ція цих ідей можлива лише 
тоді, коли буде існувати надій-
ний механізм контролю над 
владою [7, с. 16], адже «апарат 
влади, не підконтрольний спів-
товариству суб’єктів права, не 
може бути надійним гарантом 
правової свободи» [8, с. 63]. 
Цілком виправдано методи і 
природу такого контролю нази-
вають фундаментальною про-
блемою конституційного права 
[9, с. 34].

Цінність демократії у тому, 
що вона має можливість легі-
тимізувати публічну владу. Ви-
суваючи вимогу участі громад-
ськості у процесах вирішення 
загальносуспільних питань і 
підзвітності органів публічної 
влади, демократія підвищує 
ймовірність легітимності таких 
процесів в очах самої громад-
ськості. Справедливе тверд-
ження, що участь громадсь-
кості є важливим елементом 
демократичного управління, 
оскільки вона має важливе зна-
чення для реалізації справед-
ливого суспільства [10, с. 128]. 
Тільки беручи участь у проце-
сах вироблення суспільно важ-
ливих рішень, окремі особи та 
їх об’єднання можуть набувати 
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впевненості у тому, що їх пот-
реби будуть повністю врахо-
вані. Тим самим підвищується 
життєздатність публічно влад-
них ініціатив та шанси на їх ус-
пішну реалізацію в суспільному 
житті. Там, де окремі індивіди 
та їх об’єднання глибоко залу-
чені до процесів публічного ви-
роблення рішень, найбільша 
ймовірність того, що вони спри-
йматимуть такі процеси як ле-
гітимні. З іншого боку, підзвіт-
ність публічної влади є також 
критично важливою, а отже, 
має передбачати контроль над 
владою. Підзвітність означає 
такі відносини між наділеними 
владою і тими, хто таку владу 
їм надав, в яких останні мають 
право утримувати перших в ме-
жах певного набору стандартів, 
оцінювати, наскільки повно 
вони виконують свої обов’язки 
в світлі цих стандартів, накла-
дати санкції, якщо буде вста-
новлено їх невиконання [11, 
с. 31 ].

Механізми підзвітності да-
ють можливість переконатися, 
що влада здійснюється чесно 
і справедливо, забезпечуючи 
тим самим компроміс між сво-
бодою і наданням засобів для 
існування окремим індивідам і 
їх об’єднанням, що складають 
суспільство. Саме тому демок-
ратія в багатьох аспектах − це 
контроль за реалізацією пуб-
лічної влади в суспільстві. 

Йдеться перш за все про те, що 
органи публічної влади, які ма-
ють значні владні ресурси, не 
повинні зловживати ними на 
шкоду свободі й забезпеченню 
засобів для існування індивідів 
та їх об’єднань [12]. Крім того, 
в сучасному світі організація 
здійснення публічної влади пе-
редбачає збільшення ролі при-
ватних структур у виконанні 
функцій публічної влади (тре-
тейські суди, яким державою 
делегується право здійснення 
правосуддя, приватні нотаріу-
си тощо), і вони становлять усе 
більший інтерес для демок-
ратії. Такі структури наділяють-
ся досить значною владою, 
тому їх діяльність має також 
становити предмет демокра-
тичного контролю (причому не 
тільки державного, але й гро-
мадського та міжнародного).

Концепція суверенітету 
спонукає багатьох вважати 
сферу політичну територією са-
мого суверена, зосереджую-
чись тільки на державі. Проте 
такий погляд не відповідає сис-
темі цінностей, визнаних сучас-
ним суспільством. Суверенітет 
неминуче передбачає наяв-
ність двох сторін; суверенна 
влада є не автономною інстан-
цією, а відносинами, елемента-
ми яких виступають правителі 
та ті, ким управляють, захист і 
підкорення, права і обов’язки 
[13, с. 399]. «Демократія − це 
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форма управління суспільс-
твом, за якої правила поведінки 
у ньому встановлюються тими 
людьми, для яких вони і стають 
обов’язковими» [14]. Вона стала 
засобом, за допомогою якого 
здійснюється спроба обмежити 

владу держави і взяти державу 
під контроль суспільства, що, в 
свою чергу, є передумовою не 
тільки легітимації органів пуб-
лічної влади, але й забезпечен-
ня прав і свобод людини та гро-
мадянина.
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КОНТРОЛЬ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА

Косинов С. А.
В статье проанализирована концепция контрольной демократии Дж. Кина. 

Контроль над публичной властью рассматривается как элемент верховенства 
права (конституционный контроль над нормотворчеством, административная 
юстиция, парламентский контроль над исполнительной властью и т. д.).

Ключевые слова: контроль над публичной властью, контрольная демокра-
тия, верховенство права, парламентский контроль.

THE CONTROL AS A NECESSARY CONDITION
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Права людини становлять 
собою ціннісну основу діяль-
ності окремих людей або їх 
об’єднань. На підставі наяв-
ності прав можуть створюва-
тись і функціонувати інституції 
громадянського суспільства, 
які одночасно виступають сфе-
рою реалізації прав людини і 
співпадаючих інтересів осіб.

Проблеми забезпечення й 
реалізації прав людини у гро-
мадянському суспільстві, а та-

кож у перехідних суспільствах 
розглядалися в роботах таких 
вітчизняних і зарубіжних тео-
ретиків права, як В. Ю. Барков, 
Р.  Д в о р к і н ,  І .  І .  К а л ь н и й , 
Д. А. Керимов, О. О. Крезе, 
А. Ф. Крижанівський, П. М. Люб-
ченко, О. В. Петришин, Т. В. Ро-
зова, Ю. М. Тодика [Див.: 3; 5-6; 
9-10; 13; 16-17]. Однак окремі 
питання залишилися поза ува-
гою їх досліджень.

Мета публікації – аналіз 

FOR THE DEMOCRATIC STATE
Kosinov S. A.

The article analyzes the concept of the control of democracy J. Keane. Control of 
the public authority is considered as an element of the rule of law (constitutional control 
over the rule-making, administrative justice, parliamentary control over the executive 
branch, etc.).

Key words: control of the public authority, the control of democracy, the rule of 
law, parliamentary control.
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ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВА ІНСТИТУЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Стаття присвячена реалізації й захисту прав людини за допомогою інсти-
туцій громадянського суспільства. Визначаються форми прояву прав людини 
стосовно останніх. Обґрунтовується, що відповідні інституції складають основу 
здійснення прав людини, в тому числі за рахунок правової активності індивідів.

Ключові слова: права людини, громадянське суспільство, інституції грома-
дянського суспільства, реалізація й захист прав людини, правова активність.
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прав людини, їх реалізації й за-
хисту, як підґрунтя системи ін-
ституцій громадянського сус-
пільства.

Права людини є підставою 
формування і функціонування 
деяких інституцій громадянсь-
кого суспільства. Приміром, 
право на свободу об’єднань 
дозволяє їй реалізовувати свої 
інтереси, що співпадають з ін-
тересами інших, за посеред-
ництвом такої інституції, як гро-
мадські об’єднання. Воно фак-
тично утверджує можливість її 
і снування.  Як  зазначають 
А .  Ф .  К р и ж а н і в с ь к и й  т а 
О. О. Крезе, якщо діяльність ін-
ститутів громадянського сус-
пільства може відбуватися 
поза межами безпосереднього 
правового регулювання, то 
процес їх утворення − лише у 
правовому середовищі [9, с. 
25]. Прагнення індивідів до 
створення суспільних інститу-
цій засновано на тому, що за 
допомогою останніх реалізу-
ються їх спільні інтереси. При-
чому саме утворення громад-
ської організації є реалізацією 
інтересу до об’єднання з інши-
ми особами; у процесі ж її фун-
кціонування, задовольняються 
інші інтереси учасників.

Підкреслимо, що права пе-
редбачають можливість здійс-
нення інтересів їх власника як 
особисто, так і за допомогою 
суспільних і державних інсти-

туцій. Окрім того, інституції 
громадянського суспільства 
становлять собою сферу спіл-
кування, обміну думками й у 
цьому сенсі породжують від-
повідну комунікативну реаль-
ність, у якій постійно підтри-
мується інтерес до певної гро-
мадської, політичної і правової 
активності. Ось чому слушним 
в в а ж а є м о  т в е р д ж е н н я 
П. М. Любченка про потребу в 
такому середовищі, де форму-
валася б громадська думка; 
адже якщо люди не можуть об-
говорити громадські справи, 
вони стають відчуженими від 
них, закриваючись у власних 
домівках. Їх уже не обходить, 
що робиться поза межами при-
ватного простору, і  грома-
дянське суспільство занепадає 
[10, c. 11]. Відповідно, для нор-
мального функціонування інс-
титуцій останнього недостат-
ньо спільності індивідуальних 
інтересів, підкріплених правом 
створювати їх, а потрібна ще й 
стійкість таких інтересів, під-
тверджена активними діями 
осіб з їх реалізації.

Інституції громадянського 
суспільства покликані допо-
могти людині в задоволенні 
приватних інтересів. Вони і 
створюються тому, що співпа-
дають інтереси певної частини 
суспільства. Адже незадово-
лення соціальними інтересами 
й потребами так чи інакше від-
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вертає індивіда в ід вищих 
цілей як на індивідуальному, 
так і на громадському рівнях 
[16, с. 176]. Однак існують такі 
основні інтереси, від яких лю-
дина не в змозі відмовитися, як 
життя і свобода. Саме вони за-
безпечують права людини, 
звертаючись до їх носія як до 
вищої цінності, проголошуючи 
його вільною особою, захище-
ною від особистих і майнових 
посягань. Ми погоджуємося з 
тим, що громадянське суспіль-
ство, його інституції зумовлю-
ються безпосередніми життє-
вими потребами й інтересами 
людей. Натомість у субстанціо-
нальному юридичному вимірі 
грома дянське сусп ільство 
виступає перш за все цариною 
реалізації основних прав лю-
дини [13, c. 10]. Отже, з точки 
зору конкретного суб’єкта, 
включеного до відповідної сис-
теми інституцій, громадянське 
суспільство – це передовсім 
сфера сприяння реалізаці ї 
прав індивіда.

Людина, як індивідуальний 
суб’єкт, не в змозі протистояти 
державі в особі організованих 
державно-владних інститутів. 
Задля цього індивідуальні ін-
тереси теж мають бути згурто-
ваними,  інс тит уц іона льно 
оформленими й гарантовани-
ми. Ефективне функціонування 
таких інституцій дозволяє пос-
тавити людину в центр суспіль-

ного й політичного життя, роз-
глядати ї ї гідність, права та 
свободи як найвищу соціальну 
цінність [14, c. 6]. Співпадаючі 
інтереси осіб, які володіють 
відповідними правами, легше 
реалізовувати через інституції 
громадянського суспільства, як 
і захистити порушені їх права. 
Це виражається хоча б у тому, 
що групі осіб з більшою вірогід-
ністю вдасться ініціювати роз-
гляд проблемного питання на 
місцевому чи державному рів-
ні. Наприклад, щоб виконати 
вимоги ч. 2 ст. 72 Конституції 
України щодо зібрання всеук-
раїнського референдуму, пот-
рібні зусилля багатьох членів 
суспільства, згуртованих у пев-
ні інституційні об’єднання.

Права людини захищають 
її основні інтереси. Звернімо 
увагу на те, що цей захист здій-
снюється здебільшого за допо-
могою активних дій, незалежно 
від того, виступають вони ре-
зультатом індивідуальних чи 
спільних зусиль, тобто зусиль 
особи чи інституці ї  грома-
дянського суспільства. Право-
ва ж активність не виникає з 
нічого, вона повинна мати опо-
ру у свідомості й досвіді індиві-
да. Так, при народженні дитина 
не знає про існування права, 
проте не опиняється поза його 
дією й наділяється правовим 
статусом. У процесі поступово-
го освоєння зачатків права, яке 
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проходить кожен, увага часто 
акцентується не на правах, а 
на обов’язках, на тому, чого лю-
дина не може і не повинна ро-
бити. Разом із тим виховання 
не тільки через систему забо-
рон, а з урахуванням інших 
проявів права (зокрема й цін-
нісного) сприятиме формуван-
ню якостей особистості, так не-
обхідних їй у громадянському 
суспільстві. Перш за все це 
стосується правової актив-
ності, яка, власне, є умовою 
участі індивіда у правовому 
житті і здійсненні ним своїх 
прав належним чином. Адже 
саме вільна й відповідальна 
людина є головною рушійною 
силою складних суспільних 
відносин – політичних, еконо-
мічних, соціальних, правових, 
етнічних, конфесійних, куль-
турних тощо. Участь особи в 
усіх сферах суспільної жит-
тєдіяльності забезпечується 
системою прав і свобод, у якій 
виражено прагнення людини 
на гідне життя і благополуччя 
[17, c. 39]. Індивіди, які реалізу-
ють свої права через інституції 
громадянського суспільства, 
спрямовані саме на ініціативне, 
дійове здійснення прав.

Як зазначає О. В. Петри-
шин, інституції громадянського 
суспільства формуються доб-
ровільно і функціонують на за-
садах самоврядування [13, 
c. 10]. Їх діяльність, управління 

ними і взаємодія з індивідами 
та іншими спільнотами й де-
ржавними органами ґрунтують-
ся на діях осіб, які володіють 
відповідною громадською і 
правовою свідомістю, певним 
рівнем політичної і правової 
культури.

Права людини виступають 
фундаментальними принципа-
ми, що відбивають межі втру-
чання держави у простір гро-
мадянського суспільства. При 
цьому невизначеність розподі-
лу сфер впливу останнього й 
держави ускладнює реалізацію 
прав індивідів, оскільки пород-
жує спірні ситуації, які можуть 
бути витлумачені на користь 
держави, що, безумовно, зву-
жує простір свободи власників 
прав. Питання втручання де-
ржави у простір громадянсько-
го суспільства набуває особли-
вої актуальності в умовах його 
формування, підвищується 
значимість відповідних сус-
пільних інституцій, оскільки від 
того, як вони функціонують, за-
лежить ступінь участі держави 
у суспільних відносинах. За 
умов низького рівня соціаліза-
ції індивідів, відсутності дієз-
датних громадських об’єднань 
упорядкованість суспільства 
досягається шляхом надмірно-
го втручання в суспільні відно-
сини з боку інститутів держав-
ної влади. Натомість, коли 
значне коло питань організації 
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спільної життєдіяльності лю-
дей вирішується на автоном-
них правових засадах у межах 
спеціально утворених для цьо-
го інституцій, це знижує потре-
бу безпосереднього вико -
ристання державно-примусо-
вих заходів, що за звичайних 
обставин розглядається скорі-
ше як виняток, аніж як правило 
[13, c. 3]. Отже, у сформовано-
му громадянському суспільстві 
для виправдання втручання 
держави в суспільні відносини, 
які в законодавчому порядку не 
віднесені до сфери виключного 
державного регулювання, пот-
рібні якісь особливі підстави.

Важливою умовою форму-
вання громадянського суспіль-
ства є проведення розмежу-
вання сфер приватних і публіч-
них інтересів, на підставі чого 
окреслюються межі втручання 
держави у відповідні суспільні 
відносини. Але не завжди мож-
на чітко визначити, де закінчу-
ються інтереси публічні й почи-
наються приватні і навпаки. До 
того ж, цей розподіл усклад-
нюється постійним переходом 
таких інтересів з одного стату-
су в інший або потенційною 
можливістю такого переходу. 
Інакше кажучи, з’ясувати раз і 
назавжди, які інтереси є при-
ватними, а які публічними, не-
можливо. Специфіка грома-
дянського суспільства полягає 
у здатності робити приватні ін-

тереси публічними, наприклад, 
коли пересічний громадянин за 
допомогою наявних у суспіль-
стві інституцій і засобів привер-
тає увагу до свого порушеного 
чи нереалізованого власного 
інтересу. У цьому випадку за-
хист приватного інтересу через 
механізми громадянського сус-
пільства може призвести до за-
гального обговорення пробле-
ми, що виникла, і привернути 
увагу до громадськості. Засо-
би, наявні у розпорядженні сус-
пільства, можуть мати наслід-
ком привернення уваги держа-
ви до порушення проблеми й 
відповідне її вирішення, тобто, 
законодавче врегулювання тієї 
чи іншої ситуації. Найбільш 
прийнятним, з нашої точки 
зору, є таке співвідношення 
громадянського суспільства й 
держави, за якого вони знахо-
дяться в постійній взаємодії, у 
визначенні статусу інтересів та 
їх розподілі. Варто ураховува-
ти можливість існування спіль-
них інтересів, наприклад, що 
стосується захисту прав та 
свобод людини і громадяни-
на.

Акцентуємо увагу на тому, 
що права індивіда віддзерка-
люють міру втручання не тільки 
держави у справи інституцій 
громадянського суспільства, а 
й індивідів-власників прав у 
справи інших. Так, якщо люди-
на, використовуючи своє право 
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на свободу совісті й віроспові-
дання, відвідує церкву по вихід-
них, ні громадські об’єднання 
іншого релігійного напрямку, ні 
сусід-атеїст не вправі переш-
коджати їй у цьому. Іншими 
словами, у громадянському 
суспільстві дотримується при-
нцип реалізації людиною своїх 
прав і свобод, яке не повинно 
порушувати права і свободи ін-
ших. Звідси зрозуміло, що у 
ньому особа вимушена співвід-
носити інтереси свої й інших, 
оскільки всі інтереси приватні 
формально рівні [12, с. 15]. Рів-
ність індивідів у правах (а зна-
чить, і рівна можливість здійс-
нення приватних інтересів) по-
роджує конфлікти певних прав 
людини при їх реалізації. Ідеть-
ся про зіткнення як декількох 
односпрямованих прав (напри-
клад, на зайняття державних 
посад), так і протилежних за 
змістом (права на свободу сло-
ва і права на захист честі, гід-
ності, ділової репутації тощо).

У цьому розумінні саме 
громадянське суспільство в ці-
лому і його інституції, зокрема, 
є простором взаємодії власни-
ків прав, побудованої на зала-
годженні виключно правовими 
засобами конфліктів, виникаю-
чих у процесі реалізації прав 
людини. Але ми не погоджує-
мося з твердженням, що у гро-
мадянському суспільстві ін-
дивіди і їх групи прагнуть задо-

волення власних інтересів, од-
нак без взаємодії з іншими 
вони не можуть їх досягнути [6, 
c. 5]. Адже існують інтереси, 
що не передбачають взаємодії 
будь із ким, здійснення яких 
відбувається (або може відбу-
ватися) самостійно, без участі 
у відповідних суспільних відно-
синах. Приміром, право на 
вільний розвиток своєї особис-
тості може бути реалізовано як 
самостійно, так і у взаємодії з 
іншими індивідами, які мають 
інтерес до його здійснення та-
ким же шляхом. На його реалі-
зацію особа може вивчати іно-
земну мову вдома, за підруч-
никами й аудіозаписами, а 
може відвідувати курси інозем-
них мов разом з групою осіб, 
які в такий же спосіб спрямува-
ли розвиток своєї особис -
тості.

Права людини мають влас-
ну цінність, виражають най-
більш загальну, безумовну зна-
чущість для всіх індивідів. У 
той же час вони є засобом ус-
тановлення чи визнання цін-
ностей, оскільки за їх допомо-
гою стверджується цінність 
людського життя, честі й гід-
ності, особистого простору лю-
дини тощо. За висловленням 
О. В. Орлової, на підставі цих 
прав, з урахуванням власних 
життєвих пріоритетів у людини 
формується нормативно-цін-
нісна система, своєрідний ї ї 
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внутрішній світ, що складаєть-
ся із внутрішніх регуляторів її 
поведінки. І якщо особа спів-
відносить свою поведінку з 
правовими вимогами, оскільки 
це корисно й необхідно для неї, 
її сім’ї, суспільства в цілому, у 
неї виробляється установка на 
вільну правову поведінку, рівну 
поведінці інших. Це, власне, і є 
відповідальна поведінка. Тому 
такий стан – необхідна умова 
нормального функціонування 
громадянського суспільства 
[12, с. 18].

За допомогою інституцій 
громадянського суспільства 
часто відбувається утверджен-
ня прав як цінностей на індиві-
дуальному рівні. Особливо чіт-
ко це виявляється на рівні та-
ких інституцій, як сім’я, громад-
ські об’єднання й певною мірою 
засоби масової інформації. Ра-
зом із тим таке утвердження 
прав індивіда як цінностей не 
є однаковим. Ідеться не тільки 
про ступінь значущості прав 
для кожного, а й про різницю в 
тлумаченні цінностей. Видаєть-
ся, остання ґрунтується на від-
мінностях між поняттям і кон-
цепцією, яку підкреслював 
Р. Дворкін [5, c. 198, 199]. При-
міром, через таку інституцію 
громадянського суспільства, як 
сім’я, можуть утверджуватися 
цінності свободи, рівності й 
особливо справедливост і , 
якою мають керуватися індиві-

ди у в ідносинах з іншими. 
Отже, коли людина говорить 
своїм дітям, що хотіла б, щоб 
вони не ставились до інших не-
справедливо, і наводить певні 
приклади негативної поведін-
ки, від якої хоче їх відмовити, 
вона не має на увазі, що зна-
чення її слів обмежене цими 
прикладами, оскільки передба-
чає, що дітям належить керу-
ватися поняттям справедли-
вості, а не конкретною її кон-
цепцією. Тому права індивіда з 
великою вірогідністю не будуть 
мати однакової цінності для 
осіб, які входять до системи ін-
ституцій громадянського сус-
пільства, проте, безумовно, бу-
дуть володіти відповідною цін-
ністю.

Звернімо увагу також на 
те, що розглядувані нами інс-
титуції не лише взаємодіють із 
цінностями, а іноді й самі висту-
пають ними. Прикладом може 
бути такий його інститут як 
сім’я, яка є як інститутом, так і 
соціальною цінністю. Як зазна-
чав Г. Гегель, «сім’я становить 
собою безпосередню сутність 
духу, його єдність, яка сприй-
має себе, отже, спосіб мислен-
ня має містити самоусвідом-
лення індивідуальності в цій 
єдності» [2, с. 153]. Тому цінніс-
ний аспект цієї інституції гро-
мадянського суспільства вияв-
ляється перш за все у форму-
ванні індивідуальності людини, 
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співвіднесеної з єдністю з ін-
шими особами, за рахунок як 
родинних зв’язків, так і спільних 
інтересів.

Таким чином, можна виді-
лити відповідні прояви прав 
людини у відносинах з інститу-
ціями громадянського суспіль-
ства. Право особи – це: (а) під-
става створення і функціону-
вання інституцій громадянсь-
кого суспільства, (б) засіб ре-
алізації інтересу (індивідуаль-
но го  аб о  с п івпа д аючого) , 
(в) принцип окреслення меж 
втручання держави у простір 
громадянського суспільства, 
(г) принцип поділу меж просто-
ру свободи індивідів, які вхо-
дять до громадянського сус-
пільства, (д) цінність; (є) засіб 
визнання або утвердження цін-
ності. Такий поділ дозволяє 
визначити, у якому з названих 
проявів права людини виступа-
ють у кожному конкретному ви-
падку правореалізації або ін-
шого використання їх індиві-
дом.

Висловлюємо солідарність 
з думкою, що саме права і сво-
боди людини є стрижнем струк-
тури правових відносин сучас-
ного громадянського суспільс-
тва [10, c. 6]. Це наочно вира-
жають наведені прояви прав. У 
зв’язку з тим, що права індиві-
да служать елементами права 
в цілому, відповідно вони є і за-
собом регулювання відносин 

як між людьми, так і між ними 
й суспільними інституціями й 
державою. Окрім того, ці права 
людини у громадянському сус-
пільстві повинні бути ще й за-
собом подолання протиріч і 
конфліктів, хоча б тому, що ок-
реслюють простір свободи ін-
дивіда й межі, за якими розпо-
чинається простір свободи ін-
ших осіб (і тому попереджують 
суперечності, що виникають із 
невизначеності меж), а також 
містять відповідні правила ви-
р ішення конфлік т ів,  тобто 
з’ясування, яке право діє в кон-
кретній правозастосовній ситу-
ації. Ціннісне значення прав 
людини у громадянському сус-
пільстві виражається як на ін-
дивідуальному рівні (вони скла-
дають систему цінностей окре-
мої особи), так і на рівні інсти-
туцій (вони утверджуються як 
ц інност і  д ля певної  групи 
осіб).

Процес реалізації прав лю-
дини передбачає, що вони мо-
жуть бути здійснені їх носіями 
як самостійно, так і через від-
повідні інституції громадянсь-
кого суспільства й державні 
структури. Основу ж реалізації 
прав в останньому становлять 
громадські об’єднання, оскіль-
ки вони, на відміну від держави, 
володіють впливовістю, ваго-
мішою, ніж окремий індивід, і є 
незалежними суб’єктами реалі-
зації.
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Ефективність реалізації 
прав особи за допомогою інс-
титуцій громадянського сус-
пільства залежить і від усві-
домлення нею ціннісного зміс-
ту права. Як зазначає О. М. По-
хил, здійснення людиною свого 
права на його захист, а тим 
більше ступінь ї ї активності 
при реалізаці ї цього права 
значною мірою залежать від 
того, наскільки правильно це 
право нею усвідомлюється й 
оцінюється [15, с. 236].

Саме відповідні суспільні 
інституції, як елемент грома-
дянського суспільства, можуть 
протистояти силі і впливовості 
держави. Адже однією з найха-
рактерніших рис останнього 
при зіставленні особистості й 
держави є існування певного 
прошарку організованих груп 
людей, прошарку громадсь-
кості, яка може об’єднуватись і 
обстоювати свої інтереси пе-
ред державою, оскільки окре-
мому індивідові самостійно 
важко захищати свої права й 
інтереси перед нею [8, c. 102]. 
За наявності ускладнення у 
здійсненні свого права людина, 
яка не відчуває підтримки від-
повідного об’єднання, зали-
шається один на один з де-
ржавною структурою. І хоча 
формально ці суб’єкти суспіль-
них відносин є рівними, в дійс-
ності ж протистояння скла-
дається не на користь окремо-

го індивіда. У той же час будь-
яке громадське об’єднання має 
більше можливостей хоча б 
тому, що охоплює своїм скла-
дом декілька індивідів-учасни-
ків. Відповідні можливості роз-
ширюються й за рахунок того, 
що названі об’єднання можуть 
бути засновниками засобів ма-
сової інформації, а також влас-
никами переданого їм майна і 
провадити комерційну діяль-
ність у межах, установлених 
законодавством.

Нерозвиненість інституцій 
громадянського суспільства 
(незначна їх кількість, недо-
статність впливу на суспільні 
відносини, законодавчі перепо-
ни у функціонуванні) усклад-
нює контроль за державною 
владою з боку громадськості й 
може призвести до система-
тичного порушення прав люди-
ни державою в особі її органів 
та організацій. У цьому контек-
сті великого значення набуває 
активна діяльність індивідів по 
створенню та функціонуванню 
різноманітних об’єднань. Вва-
жаємо слушним зауваження 
О. В. Петришина: чим пасивні-
ше громадяни і громадськ і 
об’єднання, тим активнішим 
має бути втручання з боку де-
ржавної влади [14, c. 8]. Якщо 
ж суспільні відносини, що пот-
ребують регламентації, не от-
римують її за допомогою наяв-
них у розпорядженні грома-
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дянського суспільства засобів, 
вона здійснюється державою. 
У цьому випадку простір остан-
нього звужується і громадські 
об’єднання не можуть повною 
мірою представляти інтереси 
індивідів.

Так, невтручання влади у 
приватне життя й одночасно 
його захист нею є безумовним 
показником існування грома-
дянського суспільства [3, с. 35]. 
Водночас мотивами захисту 
приватного життя можуть бути 
виправдані випадки застосу-
вання державного примусу, ім-
перативних методів захисту 
тощо. Інституції громадянсько-
го суспільства при цьому висту-
пають суб’єктом контролю за 
діяльністю держави, викорис-
товують необхідні засоби реа-
гування на надмірне її втручан-
ня у простір суспільства – від 
висвітлення в засобах масової 
інформації відповідних пору-
шень прав людини до звернен-
ня до суду.

Процес зміни способів ре-
гулювання суспільних відносин 
є довготривалим і поступовим. 
Проголошуючи метою суспіль-
них перетворень досягнення 
громадянського суспільства, 
не можна залишати упорядку-
вання деяких сфер соціуму на 
розсуд об’єднань громадян чи 
інших інституцій, бо це може 
призвести до хаосу в цих сфе-
рах. Набуття громадськими 

об’єднаннями певного впливу 
на суспільні відносини повинно 
мати своєрідний перехідний 
період накопичення досвіду, 
екстраполяції теоретичних по-
ложень на дійсність і залучен-
ня до своєї діяльності якомога 
більшої к ількості індивідів. 
Формування громадянського 
суспільства відбувається шля-
хом нерізких змін і, як зазначає 
О. В. Петришин, держава пос-
тупово передає, а інституції 
громадянського суспільства 
перебирають на себе повнова-
ження щодо контролю над пев-
ними галузями соціальної жит-
тєдіяльності [14, c. 10].

Потрібно звернути увагу 
на те, що інституції грома-
дянського суспільства виступа-
ють безпосереднім поєднан-
ням інтересів окремих осіб – 
його членів. Звичайно, останні 
можуть бути фундаментом не 
тільки громадянського, а й ін-
ших типів суспільств, проте не 
обов’язковою умовою їх існу-
вання. У цьому розумінні, гро-
мадянське суспільство – це не 
просто суспільство як сукуп-
ність автономних індивідів, а й 
таких, які володіють активністю 
й можливістю виражати свої ін-
тереси як особисто, так і через 
інституції цього суспільства. У 
такому суспільстві людина має 
вибір: самореалізація інтере-
сів, їх самозахист або реаліза-
ція й захист через спільність з 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

20 2013/123

іншими особами. Адже грома-
дянське суспільство спираєть-
ся на громадян, які наділені 
свободою думок, дій і вибору, 
з  ким, коли й заради чого 
об’єднуватись у різних сферах 
суспільного життя [7, с. 23]. 
Особи, включені до простору 
громадянського суспільства, 
здебільшого вирізняються ак-
тивною громадською, політич-
ною і правовою позицією, отже, 
обирають здійснення своїх 
прав через його інституції.

До основних функцій такої 
інституції громадянського сус-
п і л ь с т в а ,  я к  г р о м а д с ь к і 
об’єднання, деякі науковці від-
носять: (а) поточний контроль 
та оцінювання діяльності де-
ржавних структур, (б) соціаль-
ну адаптацію незахищених 
верств населення, (в) освіту й 
мобілізацію мас, (г) політичні 
акції на підтримку окремих кан-
дидатів і протесту проти дій 
урядових структур, (д) вико-
ристання преси з метою роз-
криття р ізних зловживань, 
здійснюваних владними струк-
турами [Див.,: 4, с. 3 -6; 11, 
c. 361, 362]. Наведений перелік 
є не зовсім точним, оскільки 
він залишає поза увагою дії 
громадських об’єднань з при-
воду реалізації прав індивідів. 
Як вбачається, є сенс запро-
понувати функцію сприяння 
здійснення прав людини, у якій 
можна виділити 2 напрямки 

діяльності цієї інституції гро-
ма д янс ько го  сус п ільс тва: 
(а) сприяння реалізації прав ін-
дивідів − учасників відповідно-
го об’єднання і (б) сприяння 
здійсненню прав людини в ці-
лому. Не варто забувати і про 
те, що деякі з об’єднань грома-
дян, (приміром, правозахисні 
організації) мають за основну 
мету діяльності допомогу в ре-
алізації й захисті прав осіб. 
Такі організації володіють (або, 
принаймні, повинні володіти), 
так би мовити, «професійним 
рівнем» захисту прав людини. 
Окрім діяльності з безпосеред-
нього відновлення прав люди-
ни чи запобігання їх порушен-
ню вони мають найбільш спри-
ятливі умови для аналітичної 
діяльності у сфері прав люди-
ни, на кшталт підготовки неза-
лежних доповідей про права, 
статистичних даних, пропози-
цій до законодавства тощо.

Досліджувані інституці ї 
служать підґрунтям здійснення 
й захисту прав людини ще й 
тому, що певні права доцільні-
ше, легше і скоріше реалізову-
вати через ці інституції, аніж 
шляхом самостійної діяльності 
індивіда. Це зумовлено тим, 
що відповідні інституції в змозі 
використовувати специфічні 
засоби здійснення й захисту 
прав, вони також більше забез-
печені необхідними ресурса-
ми. Їх мобільність та іновацій-
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ність позитивно впливають на 
реалізацію й захист прав лю-
дини.

Не можна обійти увагою й 
те, що для громадянського сус-
пільства характерним є не 
тільки наявність певної кіль-
кості впливових об’єднань, а й 
згуртованість їх у питаннях ре-
алізації й захисту прав люди-
ни. На наше переконання, в ць-
ому сенсі ці інституції є не 
просто об’єднанням, а склад-
ною структурованою сукупніс-
тю, як ій притаманна певна 
нова якість. Так само, як право 
в об’єктивному смислі визна-
чається не просто як сукуп-
ність, а як система норм, і тому 
не можна стверджувати, що 
воно становить собою окрему 
норму, бо виникає при цьому 
ознака системност і,  певна 
нова якість права [1, с. 87], так 
і інституції громадянського 
суспільства – це не просто су-
купність індивідів, а своєрідна 
якісна спільність, заснована на 
окремих інтересах, хоча спря-
мована на співвідношення їх з 
інтересами інших осіб й від-
повідних інституцій, на здійс-
нення й захист прав людини.

Як наголошує О. О. Чем-
шит, нині в українському сус-
пільстві інтереси різних со-
ціальних груп доволі супереч-
ливі та мають небагато точок 
стикання, солідарності і взає-
мовідповідальності [18, c. 130]. 

Це породжує таке становище 
в суспільстві, у якому громад-
ські об’єднання не становлять 
собою впливову спільність. Це 
розрізнені неурядові організа-
ції, діяльність яких пов’язана із 
задоволенням інтересів неве-
ликого прошарку соціуму, при-
чому ними проголошуються 
одні цілі, а в дійсності викону-
ються зовсім інші, пов’язані з 
набуттям матеріальних і нема-
теріальних благ для своїх за-
сновників, іноді учасників. Зре-
штою, використання права на 
свободу об’єднання в політич-
ні партії і громадські організа-
ції як засобу, а не мети діяль-
ності індивідів зменшує авто-
ритет об’єднань громадян як 
інституцій громадянського сус-
пільства в цілому.

Таким чином, інституції 
громадянського суспільства – 
це підвалини реалізації й за-
хисту прав людини, оскільки 
вони є доволі впливовими й не-
залежними від держави, мо-
жуть використовувати спе-
цифічні засоби здійснення 
прав громадян, ск ладають 
простір їх співпадаючих інте-
ресів і комунікації. Обрання 
особами здійснення захисту й 
своїх прав за допомогою інсти-
туцій громадянського суспіль-
ства ґрунтується на їх правовій 
активності й усвідомленні цін-
н існого змісту в ідповідних 
прав.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА КАК ОСНОВА ИНСТИТУЦИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Разметаева Ю. С.
Статья посвящена реализации и защите прав человека с помощью институций 

гражданского общества. Определяются формы проявления прав человека в отноше-
нии последних. Обосновывается, что соответствующие институции составляют осно-
ву осуществления прав человека, в том числе за счет правовой активности индиви-
дов.
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Y. S.

Article focuses on the implementation and protection of human rights through the 
institutions of civil society. Forms of manifestation of the human rights of the institutions of 
civil society have been defined. It is found that the relevant institutions are the basis of human 
rights in this society, including through legal activity of individuals.
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Розкриваючи питання щодо 
визначення місця національної 
правової системи України на 
правовій карті світу, зазначимо, 
що в юридичній літературі не 
існує одностайності думок на-
уковців з приводу характерис-
тики сучасних правових систем 
постсоціалістичних країн Схід-
ної Європи.

Яким же шляхом транс-
формуватися: приєднатися до 
однієї з функціонуючих право-
вих сімей сучасності чи піти 
своїм шляхом,  створюючи 
євразійську правову сім’ю? 
Більшість учених переконані, 
що тенденції розвитку право-
вих систем цих держав дають 
можливість вважати, що вони 
рухаються у напрямку приєд-

нання до германської підгрупи 
в сім’ї романо-германського 
права. Слід при цьому визнати 
факт, що вони вже поступово 
відійшли від свого соціалістич-
ного минулого [2, с. 19].

Окремі аспекти вказаної 
проблеми вже досліджувалися 
такими теоретиками права, як 
С.  С.  А лекс єєв,  Х .  Бехруз, 
Л. А. Луць, Н. М. Оніщенко, 
О. В. Малько, М. І. Матузов, 
М. М. Марченко, А. Х. Саїдов, 
В. М. Синюков, Ю. О. Тихоми-
ров та ін.

Правові системи більшості 
країн пострадянського просто-
ру вже відповідають 2-м із 4-х 
основних вимог, що висувають-
ся до правових систем сім’ї ро-
мано-германського права, а 
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саме методологічній та інфра-
структурній вимогам. За цими 
критеріями сучасні правові сис-
теми держав пострадянського 
простору відрізняються від сім’ї 
романо-германського права 
лише деякими особливостя-
ми.

Однак деякі правознавці 
мають іншу думку. Наприклад, 
С. С. Алексєєв підкреслює, що 
національні правові системи 
цих країн належать до окремої 
правової системи, яку він іме-
нує «система традиційного не-
віддиференційованого типу» 
або «Право Сходу», оперуючи 
фактично новим терміном для 
позначення вказаних правових 
систем – «візантійське право». 
«Візантійське право», спираю-
чись на постулати православ’я, 
з огляду на його зовнішні фор-
ми відрізняється розкішшю і 
прикрашенням, вражаючою 
здатн істю створювати ви -
димість, тобто це такий пиш-
ний, величний і благовидний 
фасад, за яким у кінцевому під-
сумку творить свої справи вла-
да азіатсько-теократичного 
типу – влада з переважними 
авторитарними характеристи-
ками [1, с. 73]. Ця позиція фахів-
ця (щодо «візантійського пра-
ва») викликала активну дис-
кусію в наукових колах, насам-
перед з історико-правового 
змістовного боку названої гіпо-
тези [12, с. 26].

На нашу думку, можна ви-
окремити 4 концепції належ-
ності правової системи України 
до певної сім’ї – слов’янської, 
євразійської, романо-германсь-
кої і східноєвропейської. Крім 
того, деякі дослідники обґрун-
товують тезу, що національна 
правова система України тяжіє 
до східноєвропейської право-
вої традиції й повертається в 
с ім’ю романо-германського 
права. Розглянемо ці концепції 
докладніше.

З точки зору В. М. Синюко-
ва, культурно-історична спе-
цифіка правових цінностей 
слов’янських країн дозволяє 
вести мову про самостійну 
слов’янську правову сім’ю, про-
відним елементом якої є пра-
вова система Росії. Пояснюючи 
самобутність слов’янської пра-
вової сім’ї й російської правової 
системи, вона пов’язує її з де-
ржавністю південних і східних 
слов’ян, що склалась у VI – IX 
століттях, із самостійною куль-
турною традицією цих народів, 
із впливом Візантійської імпе-
рії, яка тривалий час була оп-
лотом православ’я і східноєв-
р о п е й с ь к о ї  к ул ьт у р и  [12 , 
с. 208].

Основним доводом на ко-
ристь виокремлення вітчизня-
ної правової системи як віднос-
но самостійної правової сім’ї є 
наявність слов’янської право-
вої спільноти, яка ґрунтується 
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на «значній культурно-історич-
ній специфіці правових ціннос-
тей слов’янських країн», на гли-
бинних «національних, духов-
них, історичних, соціальних і 
юридичних підставах у пра-
вовій культурі Росії й у низці 
східноєвропейських країн» [12, 
с. 209].

Прихильники віднесення 
правової системи України до 
слов’янської правової сім’ї ви-
ходять із того, що ця правова 
сім’я, як самостійна гілка пра-
вової цивілізації, має такі особ-
ливості:

− самобутність російської 
державності, яка не зникає на-
віть після тривалих і масових 
запозичень іноземних управ-
л інських  і  конс тит уц ійних 
форм;

− специфічні умови еконо-
мічного прогресу, для яких ха-
рактерним є спирання на ко-
лективні форми господарюван-
ня;

− формування особливого 
типу соціального статусу осо-
бистості, для якого притаман-
ною є перевага колективних 
елементів правосвідомості й 
негнучкість ліній диференціації 
особистості й держави;

− тісний зв’язок традицій-
ної основи права й держави зі 
специфікою православного на-
прямку християнства з його ак-
центами не на мирському жит-
тєрозумінні Бога й людини (ка-

толицизм), тим більше не на 
благословенні й корисливості 
(протестантизм), а на духовно-
му житті людини з відповідними 
етичними нормами (некорис-
ливість, благочестя тощо);

− успадкування через Ві-
зантію законодавчих традицій 
римського права [12, с. 214, 
215].

З погляду деяких учених, 
подібні характеристики тією чи 
іншою мірою притаманні не 
лише російській, а й українській 
правовій культурі.

Виражаючи своє ставлен-
н я  до  і де ї  в и о к р ем л е н н я 
слов’янської правової сім’ї по-
ряд з іншими сім’ями на під-
ставі нових, уточнених кри-
теріїв, зауважимо, що вона, бе-
зумовно, заслуговує всілякої 
підтримки, подальшого вивчен-
ня й розвитку. Ті державні, со-
ціально-економічні, духовні, 
етнічні й релігійні чинники, що 
зумовлюють спільність право-
вих систем слов’янських на-
родів та їх самобутність сто-
совно правових систем інших 
держав, повинні завжди врахо-
вуватись. Однак, запроваджу-
ючи етичні, релігійні та інші 
уточнені критерії щодо процесу 
виокремлення національних 
правових систем слов’янських 
народів в окрему правову сім’ю, 
для послідовності ми маємо 
зробити те ж саме і щодо пра-
вових систем інших країн (при-
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міром, арабських). Інакше це 
буде вирішення приватного, 
«слов’янського» питання, а не 
загальної наукової проблеми, 
що стосується типології право-
вих систем усіх без винятку де-
ржав [8, с. 570, 571].

Отже, кожна національна 
правова система є самобут-
ньою, унікальною, хоча й кожна 
має спільне (ознаки й риси) з 
іншими системами. Одні пра-
вові системи мають більше 
спільностей, інші, навпаки, є 
більш специфічними, наділені 
власними особливостями [4, 
с. 572].

Деякі вчені відносять пра-
в о ву  с и с тем у  Ук р а їн и  до 
євразійської правової сім’ї. Як 
вважає Ю. М. Оборотов, утвер-
дження самостійності існуван-
ня вказаної сім’ї пов’язано зі 
збереженням національної 
правової культури України, що 
не може бути підірвано ні пра-
вовою акультурацією на фоні 
здійснення ідей входження до 
Європейського Союзу й Ради 
Європи, ні побудовою законів 
між правовими системами, що 
становлять євразійську право-
ву сім’ю. Українське право, з 
точки зору теоретика, має 
складну «метафізику» [6, с. 24, 
25], фундаментальна особ-
ливість якого полягає в тому, 
що сутність права дуже важко 
ідентифікується його формою. 
Характерними рисами вітчиз-

няного права як феномену ук-
раїнської ментальності є:

− перевага у джерелах 
російської правової свідомості 
не формально-догматичних і 
природно-практичних чинників, 
а морально-етичних і духовно-
релігійних явищ людського бут-
тя;

− генеза правової свідо-
мості головним чином шляхом 
безпосереднього входження в 
сутність життя, а не через за-
своєння якоїсь раціональної 
схеми поведінки, зовнішнього 
наказу чи авторитету;

−  на явн іс ть  в ласного, 
структурно неповторного набо-
ру виразних засобів права, у 
тому числі неформальних, пря-
мо пов’язаних із суспільною сві-
домістю й поведінкою регуля-
торів, що відрізняються від кла-
сичних техніко-кодифікаційних 
систем зарубіжних країн.

Специфічними принципа-
ми права в євразійській цивілі-
зації є акцент на обов’язках, а 
не на правах громадян, пріори-
тет інтересів держави перед ін-
тересами громадян, тенденція 
єднання права й ідеології, брак 
чіткої межі між публічним і при-
ватним правом та ін.

Думку про те, що російська 
й українська правові системи 
утворюють особливу євразій-
ську правову сім’ю, що відріз-
няється від романо-германсь-
кої та інших правових сімей, 
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підтримують автори монографії 
«Российское государство и 
правовая система. Современ-
ное развитие, проблемы, пер-
с п е к т и в ы»  з а  р е д а к ц і є ю 
Ю. М. Старілова. На їх думку, 
саме врахування російської 
правової ментальності, її пра-
вокультурних традицій надає 
підстави для висновку про це 
[9, с. 301]. Визначальними чин-
никами виокремлення постра-
дянських правових систем у 
самостійну правову сім’ю, як 
вважають дослідники, служать 
не тільки формальні критерії як 
сукупність джерел права або 
провідних інститутів і галузей, 
а історична генеза національ-
них правових систем, спіль-
ність багатьох соціальних, 
політичних, структурних і спе-
ціально-юридичних характе-
ристик національного права, 
глибинних історичних, культур-
них та етнічних традицій, зумо-
влених тривалим періодом пе-
ребування республік у складі 
СРСР, їх асиміляцією з російсь-
кою правовою культурою й на-
ціональною ментальністю їх 
народів [9, с. 302].

Знаний російський теоре-
тик права Ю. О. Тихомиров, 
вивчаючи проблеми порівняль-
ного правознавства, справед-
ливо зауважив, що кожна де-
ржава у процесі історичного 
розвитку накопичувала, збері-
гала і примножувала свої пра-

вові концепції, традиції право-
вої культури, специфічні пра-
вові інститути. Кожен народ 
має власну так звану «правову 
візитну картку» [11, с. 176]. Це 
те, що відомі німецькі дослід-
ники проблем порівняльного 
правознавства та приватного 
права К. Цвайгерт і Х. Кьотц на-
звали «правовим стилем» [15, 
с. 107, 108].

Поглиблене вивчення сти-
лю правових систем України, 
Росії та інших республік колиш-
нього СРСР, як і будь-якої пра-
вової системи, не тільки відкри-
ває об’єктивні правові законо-
мірності розвитку соціуму, а й 
відбиває історичну традицій-
ність взаємозв’язку держави й 
особи, держави й суспільства і 
разом із тим надає можливості 
останньому визначатися з міс-
цем і роллю в історії людства.

Частина науковців вважає, 
що республіки колишнього 
СРСР, в тому числі й Україна, 
зі своїми правовими системами 
входять до сім’ї романо-гер-
манського права, пояснюючи 
це тим, що вони належали до 
романо-германської правової 
сім’ї історично [14, с. 556, 557]. 
Звичайно, соціалістичні рево-
люції, які відбувалися в зазна-
чених державах, трансформу-
вали їх правові системи. Проте 
основні відмінності соціаліс-
тичного права і романо-гер-
манського, на думку цих уче-
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них, містилися в царині право-
вої ідеології (пріоритет інтере-
сів держави над правами ін-
дивіда, заборона приватного 
права, визнання керівної ролі 
Комуністичної партії тощо). Ця 
різниця зникає з відмовою рес-
публік від соціалістичного шля-
ху розвитку.

Як зазначають Р. Давід і 
К. Жоффре-Спінозі, Україна й 
Росія завжди входили в рома-
но-германську правову сім’ю. 
Російська юридична наука чи-
мало запозичила з візантійсь-
кого права (тобто з римського) 
і з країн континентальної Євро-
пи, які дотримуються теж ро-
манської системи. Правда, іс-
нували оригінальні руські зви-
чаї й акти, що діяли у XVIII ст., 
оригінальні французькі й ні-
мецькі звичаї та ордонанси. 
Але як і у Франції й Німеччині 
у XVIII ст., в Росії не існувало 
ніякої іншої правової науки, ок-
рім романської [3, с. 192]. Отже, 
категорії українського права 
охоплюються романською сис-
темою. Концепцією права, при-
йнятою у вітчизняних і російсь-
ких університетах і в юридичній 
практиці, була романська кон-
цепція [4, с. 580]. Російські й 
українські юристи ніколи не 
вважали право продуктом су-
дової практики. Як і німецькі та 
французьcькі правники, норми 
права вони також розглядали 
як норми поведінки, що призна-

чаються індивідам, формулю-
вати які належить доктрині або 
законодавцеві, а не судді [3, 
с. 118; 4, с. 580]. Як підкреслю-
вав Р. Давід, колишні республі-
ки СРСР не мали кодексів, на-
стільки повних, як інші країни 
Західної Європи, але «готові 
були їх мати» [3, с. 118].

М .  А н т о к о л ь с к а  п і д -
креслює, що право колишніх 
радянських республік відно-
сять до законодавчої традиції 
країн Заходу, що видно з істо-
ричних і філософських коренів. 
Навіть тоталітаризм радянсь-
кої доби (як і нацистська ера) 
«була доволі західним феноме-
ном» [16, P. 392].

Правова система України 
є складовою частиною сучас-
ного європейського права, що 
є природним. За період своєї 
історичної етногенези українсь-
кий народ виявив себе органіч-
ним складником європейської 
спільноти. Ці народи, попри 
всю ск ладність політичних 
взаємовідносин, створювали 
спільну культурну й політико-
правову спадщину. Через своє 
географічне й геополітичне по-
ложення Україна перебувала у 
сфері перехресних впливів 
азійсько-кочового, орієнталь-
но-візантійського та європей-
ського світів, по-різному інте-
груючи їх. І все ж вирішальним 
вектором її соціокультурної й 
політико-правової орієнтації 
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була європейська цивілізація, 
що першим аргументовано 
довів М. С. Грушевський. До 
кінця XVIII ст. і державність, і 
правова система України за-
знавали відчутного впливу пра-
вового поля загальноєвропей-
ської цивілізації, хоча й із само-
бутніми особливостями в де-
ржавно-правовому розвитку [7, 
с. 233].

Як засвідчує А. В. Міцке-
вич, Україна й Росія навряд чи 
зможуть обрати «самобутній» 
досвід без орієнтації на міжна-
родний розвиток права, не ри-
зикуючи знову опинитись у між-
народній ізоляції. На нашу де-
ржаву чекає життя не в якійсь 
особливій правовій сім’ї, а у 
співдружності і взаємодії з усі-
ма правовими системами світу 
[5, с. 19].

Для цього правові системи 
України й Росії, звичайно ж, по-
винні йти своїм шляхом, але ра-
зом з основними правовими 
системами сучасності. При  
цьому не слід уникати орієнти-
ру на міжнародно-правові пе-
редові зарубіжні юридичні стан-
дарти, зокрема, романо-гер-
манської правової сім’ї. Такої ж 
думки й М. М. Марченко у твер-
дженні, що немає потреби до-
водити, що право колишніх ра-
дянських республік історично, 
географічно, а частково навіть 
духовно знаходиться ближче 
до романо-германського права, 

аніж до інших правових сімей і 
систем права. Більше того, на 
його переконання, з розвитком 
законодавства (в основному у 
виді нових правових актів) 
російське й українське право, 
як про це свідчать численні 
факти, все більше з ним збли-
жується і тим самим активно 
збагачується. Однак це не дає 
ніякого приводу для категорич-
ного віднесення правових сис-
тем цих республік до романо-
германської правової сім’ї, ото-
тожнення або розчинення пра-
ва російського в романо-гер-
манському [8, с. 594].

Достатньо важливим, з 
погляду цього правознавця, 
при такій взаємодії російської 
правової системи з романо-
германською правовою сім’єю 
не тільки зберігати її самобут-
ність, а й посилювати її потен-
ційні можливості, з тим щоб це 
був процес саме взаємної ін-
теграції, природного зближен-
ня, а не одностороннього пог-
линання та поступового подав-
лення самобутності й можли-
востей однієї правової системи 
іншою або правовою сім’єю.

Як підкреслює А. Х. Саї-
дов, саме романо-германська 
правова сім’я надає Росії й Ук-
раїні не тільки історично вип-
равданий, узгоджений набір 
юридичних конструкцій (право-
розуміння, система і джерела 
права,  правозастосування 
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тощо),  а  й  інші  переваги, 
пов’язані з визнанням загаль-
новизнаних принципів і норм 
міжнародного права частиною 
правових систем цих двох де-
ржав [10, с. 377, 378].

Усі наведені міркування й 
аргументи свідчать, що вибір 
романо-германської правової 
с ім’ ї  для України й Росі ї  у 
XXI ст. в основному залишаєть-
ся правильним.

Наголосимо, що у правовій 
літературі можна зустріти й 
інші погляди вчених, які право-
ву систему України відносять 
до східноєвропейської право-
вої сім’ї, що сформувалася в 
рамках східноєвропейської 
правової традиції. Їх тверджен-
ня грунтуються на аналізі пе-
ріоду формування традиції 
права в Україні і становлення 
світоглядних засад національ-
ної правової системи. Виходя-
чи із цього сучасну правову 
систему України, як і інші схід-
ноєвропейські правові системи 
– Росії, Бєларусі, вони відно-
сять до особливої, східноєвро-
пейської групи романо-гер-
манської правової сім’ ї [13, 
с. 69]. Ці правові системи пере-
бувають на перехідній стадії 
розвитку й деякою мірою збері-
гають риси тієї колишньої сис-
теми, з якої вони походять. Чим 
це можна підтвердити? Якщо 
ставити акцент на панівній пра-
вовій культурі та правосвідо-

мості, то Україна дійсно має 
свою самобутність, що харак-
теризується слов’янськими ко-
ренями. А якщо вважати домі-
нуючою юридичну техн і к у 
(структуру джерел і системи 
права, особливості способів 
тлумачення і процесу право-
зостосування), то вона має всі 
риси, характерні для романо-
германської правової сім’ї [7, 
с. 233, 234].

Головними рисами схід-
ноєвропейської традиції права 
є: а) обмеженість світоглядного 
підґрунтя права, як правило, 
християнським ученням у його 
православній інтерпретації або 
вченням, що нагадує його; 
б) схильність до тлумачення 
права як позитивного закону, 
зміст якого зумовлено не стіль-
ки природними приписами, 
скільки потребами суспільства, 
які найкраще знає держава; 
в) організація і проведення за-
конотворчих, дослідницьких та 
інших робіт у галузі права за 
ініціативою «зверху»; г) обме-
женість творчих пошуків і як ре-
зультат – втрата належного ав-
торитету і значення юриспру-
денції; д) побоювання надмір-
ного розширення сфери при-
ватноправового регулювання, 
прагнення забезпечити макси-
мально можливі контроль і 
втручання держави у відносини 
приватних осіб; е) акцентуван-
ня уваги головним чином не на 



�12013/123

Проблеми теорії та історії держави і права
правах, а на обов’язках учас-
ників правовідносин та ін.

Спираючись на наведене, 
слід констатувати, що українсь-
ка правова традиція є могут-
ньою, унікальною, сформова-
ною тисячоліттями, що збері-
гала самобутність і своєрід-
ність, незважаючи на всі де-
ржавні, політичні, економічні й 
соціальні катаклізми. І не вар-
то їй побоюватися причислен-
ня до західної традиції, зара-
хування до романо-германсь-
кої правової сім’ї. Тисячолітня 
історія України довела, що це 
ніскільки не вплине на її харак-
тер і значущість. І не треба за-
перечувати минулого, що ко-
лись існувало, а є сенс із бага-
тої культурно-правової тради-
ції України взяти основне, най-
краще, зуміти його зрозуміти й 
гідно оцінити, а негативні риси 
спробувати нівелювати. Істо-
рико-культурному чиннику не-
обхідно приділяти особливу 
увагу, але не в плані змін чи 
нової інтерпретації, а в ро-
зумінні істинного смислу тра-
дицій, менталітету, укладу жит-
тя, інститутів української пра-
вової традиції. Саме це дозво-
лить зберегти унікальність і 
своєрідність, які неможливо 
знищити ніякими реформами 
чи законодавчими актами. З 
урах уванням цього можна 
стверджувати, що правова сис-
тема України тяжіє до схід-

ноєвропейської правової тра-
диції й повертається в сім’ю 
романо-германського права.

Головним орієнтиром у 
поступовому приєднанні пра-
вової системи України до сім’ї 
романо-германського права 
має стати принцип верховенс-
тва права, мета якого – не 
просто формальне забезпе-
чення порядку, передбаченого 
законами та іншими норматив-
ними актами, встановленими 
державою, а утвердження та-
кого правопорядку, який обме-
жує свавілля державної (пере-
довсім виконавчої) влади, ста-
вить її під контроль суспільс-
тва, створюючи для цього від-
повідні правові механізми.

Отже, відповідь на запи-
тання, до якої ж правової сім’ї 
слід відносити Україну, зале-
жить від того, яким правовим 
шляхом іде наше суспільство, 
від здійснюваної в державі пра-
вової політики, яка відбиваєть-
ся у прийнятих політико-право-
вих рішеннях, законодавстві, 
правових цінностях, напрямках 
професійної підготовки юристів 
та ін. Правова політика України 
дозволяє зробити висновок про 
її європейський вибір. Страте-
гічний напрямок сучасної Ук-
раїнської держави – входження 
до європейського простору – є 
об’єктивно й історично зумов-
лений її національним, куль-
турним і правовим розвитком.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА УКРАИНЫ СРЕДИ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 
СОВРЕМЕННОСТИ

Хаустова М. Г.
На основании анализа различных типологий правових семей установлено, 

что национальную правовую систему Украины необходимо считать правовой 
системой переходного типа, стремящейся к романо-германской правовой семье 
и являющейся ее своеобразным ассоциированным членом. Обосновывается, 
что правовая система Украины относится к восточноевропейской группе рома-
но-германской правовой семьи.

Ключевые слова: правовая система, правовая семья, восточноевропейс-
кая правовая семья, славянская правовая семья, евразийская правовая семья, 
романо-германская правовая семья.

THE LEGAL SYSTEM OF UKRAINE AMONG LEGAL SYSTEMS  
OF THE PRESENT

Haustova M. G.
Based on the analysis of different typologies of legal families it was found that 

the national legal families it was found that the national legal system of Ukraine should 
be considered the legal system of the transitional period, striving for Romance and 
German legal family and being its original associated member. It is justified that the 
legal system of Ukraine reters to the group of Romance and German legal family of 
Eastern Europe.
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Проблеми теорії та історії держави і права

За влучним твердженням 
в і д о м о г о  п р а в о з н а в ц я 
М. М. Файзієва, у науці існує 
певна закономірність: у період 
ї ї розвитку суттєво зростає 
увага до методологічних про-
блем, що зумовлено перш за 
все збільшенням кількості й ус-
кладненням завдань, які сто-
ять перед ученими [21, с. 4]. 
Спираючись на це міркування, 
слід констатувати той факт, що 
вітчизняна наука історії держа-
ви і права в останні роки де-
монструє стійкі тенденції якщо 

і не бурхливого свого розвитку, 
то, принаймні, якісного онов-
лення традиційних підходів до 
вивчення історико-правової ре-
альності. Розроблення методо-
логічних проблем є необхідною 
умовою еволюції цієї науки. Бу-
дучи невід’ємною частиною іс-
торико-правової науки, мето-
дологія історії держави і права 
спрямована на обґрунтування 
історичного знання й забезпе-
чення його основоположними 
принципами й методами науко-
вого пізнання. Характерно, що 
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У даній статті досліджується вплив предметної сфери науки історії держа-
ви і права на її методологію. Робляться висновки про інтегративний характер 
історико-правової науки й необхідність розробки нового засобу спеціально-на-
укового пізнання – історико-правового порівняльного методу. Розглядаються 
варіанти вирішення низки важливих методологічних проблем, пов’язаних з більш 
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розрив між колишньою потре-
бою до об’єктивного осмислен-
ня історії державно-правових 
явищ і здатністю істориків-пра-
вознавців його задовольнити 
починає скорочуватися, а на 
порядку денному постають пи-
тання щодо опрацювання но-
вих методологічних засобів і 
прийомів дослідження істори-
ко-правового минулого.

Мета даної наукової статті 
– спроба довести необхідність 
виокремлення в науці історії 
держави і права нового засобу 
історико-правового пізнання – 
історико-правового порівняль-
ного методу. Актуальність об-
раної теми зумовлена насам-
перед зростаючою увагою до 
проблем методології правової 
науки, зокрема, до теорії ком-
паративного методу. Наукова 
новизна публікації полягає в 
тому, що вперше у вітчизняній 
історико-правовій науці роб-
ляться кроки модифікувати і 
пристосувати загальнонауко-
вий порівняльний метод до її 
методологічних потреб для 
збагачення гносеологічного по-
тенціалу.

Питання, пов’язані з приро-
дою порівняльного методу, 
його теорією й епістемологією 
в історико-правовій науці у 
своїх наукових працях так чи 
інакше досліджували такі відо-
мі дореволюційні, радянські й 
сучасні вчені-правознаці, як 

В. І. Бартон [3], Х. Бехруз [4], 
О. В. Бочаров [5], В. В. Іванов 
[8], Д. А. Керімов [9], М. М. Ко-
валевський [10], І. Д. Коваль-
ченко [11], Д. В. Лук’янов [16], 
Л. А. Луць [12], М. М. Масленні-
ков [13], Б. Г. Могільницький 
[14] ,  О.  В.  Пет р иш и н  [16 ] , 
С. П. Погребняк [16], А. Х. Саї-
до в  [17 ] ,  І .  М.  Ситар  [18 ] , 
О. Л. Чорнобай [18], О. Ф. Ска-
к ун  [19] ,  В.  М.  Сирих [20] , 
А. А. Тіллє [21], М. М. Файзієв 
[22], Г. В. Швеков [21] та ін. Ра-
зом із тим, незважаючи на 
значну увагу до історико-пра-
вової компаративістики, про-
блема щодо забезпечення цієї 
науки власним спеціально-на-
уковим засобом здійснення 
порівняльних досліджень ще й 
досі залишається практично не 
вирішеною.

У науковій юридичній літе-
ратурі з питань теорії й особ-
ливостей застосування порів-
няльно-правового методу до-
сить часто можна зустріти 
твердження, що предметом 
порівняльного правознавства 
поруч з порівняльним розкрит-
тям основних правових систем 
сучасності є також вивчення їх 
порівняльно-історичних право-
вих аспектів [17, с. 29, 30]. На 
цій підставі деякі вчені виділя-
ють діахронний (власне, істо-
ричний) і синхронний порів-
няльно-правовий аналіз, за-
значаючи, що найчастіше пред-
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метом порівняльного правоз-
навства виступають все-таки 
діючі правові системи [Див.: 17, 
с. 45; 12, с. 494]. Підкреслюєть-
ся також і поширення в сучас-
них умовах так званого «бінар-
ного порівняння», за якого мож-
ливе як діахронічне, так і син-
х р о н і ч н е  п о р і в н я н н я  [12 , 
с. 494].

Із цього приводу виникає 
питання стосовно доцільності 
поширення сфери дії порів-
няльно-правового методу на 
історико-правову сукупність. 
Така постановка проблеми по-
яснюється передусім тим, що, 
по-перше, історичне пізнання 
характеризується своєю рет-
роспективністю, що суттєво 
впливає на зміст будь-якого за-
гальнонаукового або спеціаль-
но-наукового методу, призво-
дячи до його відповідної «істо-
ричної» трансформації. По-
друге,  історичне минуле є 
об’єктом історичної науки в ці-
лому, для дослідження окре-
мих сторін якого в її методоло-
гії було вироблено низку спе-
ціально-наукових засобів його 
пізнання, зокрема, історико-ге-
нетичний, історико-типологіч-
ний, історико-системний, істо-
рико-порівняльний методи та 
ін. По-третє, історико-правовий 
матеріал служить предметом 
досліджуваної науки як відо-
кремленої галузі науки загаль-
ноісторичної. Усе це з необхід-

ністю примушує замислитися 
як над розмежуванням пред-
метних сфер правової та істо-
ричної науки, так і над тим, чи 
потрібно наділяти порівняль-
но-правовий метод історичною 
компонентою, і якщо так, то в 
якому обсязі. Ще одне питання, 
яке закономірно випливає зі 
сказаного вище: чи існують на 
сьогодні необхідні підстави для 
виокремлення в методології 
науки історії держави і права 
історико-правового порівняль-
ного методу як різновиду мето-
ду загальнонаукового порів-
няльного [23].

Думаємо, відповідь на пос-
тавлені питання передусім ле-
жить у площині визначення 
предмета науки історії держави 
і права в тій ї ї частині, яка, 
власне, і спрямована на до-
слідження історичного минуло-
го. Цілком очевидно, що наука 
історії держави і права за об-
сягом досліджуваних проблем 
набагато ширша, аніж відповід-
на дисципліна, сформована на 
її основі, оскільки крім істори-
ко-правового пізнання вона 
займається методолог ією і 
включає низку допоміжних і 
спеціальних дисциплін, що вив-
чають окремі аспекти історич-
ного процесу (наприклад, дже-
релознавство, історіографію, 
хронологію та ін.).

Так, відповідно до пошире-
ного формулювання предмет 
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історії держави і права як науки 
й навчальної дисципліни поля-
гає в дослідженні виникнення, 
розвитку й функціонування де-
ржави і права країн, що здійс-
нили найбільший вплив на іс-
торію державності, а також в 
аналізі змісту державно-право-
вих процесів, що розвиваються 
у часі та просторі, у досліджен-
ні існуючих причинно-наслідко-
вих зв’язках і в розкритті конк-
ретно-історичних закономір-
ностей [6, с. 7].

Як бачимо, визначення 
предмета розглядуваної науки 
віддзеркалює автономність 
феноменів держави і права. Ві-
домий учений-правознавець 
М. А. Дамірлі із цього приводу 
зауважує, що право й держава, 
вист упаючи с амост ійними 
складними системами, слу-
жать об’єктами відповідно пра-
вознавства й державознавс-
тва, що дозволяє вести мову 
окремо про історію держави і 
про історію права [7, с. 13]. Без-

сумнівно, такий дещо дихото-
мічний погляд на історію де-
ржави і права є цілком обгрун-
тованим і допомагає вирішити 
низку завдань методологічного 
спрямування. Однак, якщо ви-
ходити з точки зору, що основ-
н и м  д ж е р е л о м  д і й с н о 
об’єктивного знання про іс-
торію держави є історико-пра-
вовий документ, то відособ-
леність держави і права як фе-
номенів стає досить умовною. 
Інакше кажучи, в контексті іс-
торичного пізнання вивчення 
держави розпочинається й три-
ває в історико-правовому полі. 
Таким чином, об’єкт і предмет 
історії держави і права як науки 
й навчальної дисципліни ор-
ганічно поєднують історичне 
минуле й феномен права в са-
мому широкому сенсі. Про пра-
вильність цієї тези свідчить і 
місце, яке посідає в науковому 
пізнанні історія держави і пра-
ва. Схематично це можна ві-
добразити наступним чином:

Історична 
наука

Правова 
наука

Наука
історії 

держави  
і права

Рис.1 Місце науки історії держави і права в науковому пізнанні
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Із запропонованої схеми 

випливає, що наука історії де-
ржави і права є як історичною, 
так і правовою, в чому, власне, 
й виявляється її специфічність. 
До речі, саме внаслідок свого 
інтегративного характеру ця 
наука (в широкому розумінні) 
досить часто визначається як 
історико-правова. Слушною 
вбачається думка М. А. Дамірлі 
(хоча він і розрізняє історію де-
ржави й історію права), коли він 
указує, що «історико-правове 
пізнання... можна вважати різ-
новидом як правового, так і іс-
торичного пізнання. У такій 
якості йому притаманна вся 
специфічність і того, й іншого; 
воно також несе на собі відби-
ток їхнього реального стану. 
Саме ця двоєдиність є голо-
вною у визначенні його спе-
цифіки. Воно є одночасно і «ре-
меслом історика», і «юридич-
ним ремеслом», що зовсім не 
припускає паралельність чи 
черговість використання у мис-
ленні історичного і юридичного. 
Історико-правове пізнання вар-
то інтерпретувати як єдиний 
розумовий процес...» [7, с. 7].

Інтегративність досліджу-
ваної науки окрім того, що вона 
прямо визначає зміст та спе-
цифіку історико -правового 
пізнання, так само впливає й на 
його методологію в частині ме-
тодів наукового дослідження. 
Дійсно, якщо доктрина історії 

держави і права знаходиться 
на перехрест і  предметних 
сфер історичної і правової на-
уки, то цілком очевидно, що і її 
методи з неминучістю зазнають 
перехресного впливу «історич-
ного» і «правового». Інакше ка-
жучи, її методологія, як і пред-
мет, мають історико-правовий 
характер, що передбачає перш 
за все наявність власних спе-
ц іально -наукових методів, 
сформованих на підставі ме-
тодів історичної і правової на-
уки. Якщо ми ведемо мову про 
порівняльний метод в останній, 
варто виходити з того, що поєд-
нання порівняльно-історичного 
й порівняльно-правового ме-
тодів як засобів наукового 
пізнання цієї доктрини зумо-
влює появу нового різновиду 
загальнонаукового порівняль-
ного методу – історико-право-
вого.

Із приводу розробки нових 
методів наукового пізнання ві-
домий учений-історик І. Д. Ко-
вальченко зазначав: якщо не-
обхідне радикальне переос-
мислення існуючої наукової 
традиції (в онтологічному, гно-
сеологічному й методологічно-
логічному відношенні), нові 
способи і стиль наукового мис-
лення, а також метод можуть 
бути привнесені з іншої науко-
вої галузі, або розроблені на 
підставі оригінальної ідеї. Ра-
зом із тим він застерігав, що 
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все це жодним чином не пере-
т в о р ю є  м е т о д  н а  ц і л к о м 
суб’єктивний пізнавальний за-
сіб, оскільки можливість для 
отримання принципово нового 
знання, переходу його на якіс-
но новий рівень готується по-
переднім його розвитком знан-
ня, тобто має об’єктивну пере-
думову, а не здійснюється за 
натхненням і раптово, як іноді 
вважають [11, с. 45]. Думаємо, 
що рівень розвитку історико-
правової науки на сучасному 
етапі дозволяє вести мову про 
виокремлення серед інших спе-
ціально-наукових методів, що 

нею використовуються, істори-
ко-правового порівняльного 
методу. Звичайно, одних мірку-
вань, навіть логічно обгрунто-
ваних, замало для повноцінно-
го наукового оформлення но-
вого засобу пізнання. Для цьо-
го треба ще розробити такі не-
обхідні структурні елементи 
методу, як його теорію, методи-
ку й техніку. Але вже саме по-
рушення питання про розмежу-
вання предметних сфер і мето-
дології історичної, правової й 
науки історії держави і права 
здатне вирішити низку важли-
вих методологічних проблем.

 

Порівняльний 
метод 

Історична наука Наука історії 
держави і права 

Правова наука 

Порівняльно-
історичний метод 

Історико-правовий 
порівняльний 

метод 

Порівняльно-
правовий метод 

Рис.2 Модифікація порівняльного методу в історичній, правовій і науці 
історії держави і права

По-перше, що стосується 
порівняльно-правового методу 
й потреби наділення його так 
би мовити історичною компо-
нентою, вважаємо за доцільне 
обмежити цей засіб наукового 

пізнання виключно синхронним 
порівнянням. Діахронне (або іс-
торичне) порівняння внаслідок 
своєї ретроспективності вису-
ває низку вимог як до методики 
здійснення класичного порів-
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няльно-правового досліджен-
ня, так і до рівня підготовки са-
мого дослідника, вимагаючи 
від останнього досконального 
володіння методологією істо-
ричної науки. І. Д. Ковальченко 
правильно зазначив, що науку 
історичну від інших суспільно-
гуманітарних відрізняє те, що 
вона вивчає минуле, а це й обу-
мовило опрацювання методів, 
характерних саме для історич-
ного дослідження [11, с. 51]. 
Розширення сфери дії порів-
няльно-правового методу на 
історичне минуле іноді може 
призвести до серйозних поми-
лок, бо його поширення за межі 
предмета, закономірності якого 
віддзеркалені в теоретичній 
системі, що лежить в основі 
цього методу, є хибним [11, 
с. 41].

По -друге,  методолог ію 
порівняльного правознавства 
(як науки й навчальної дис-
ципліни) треба розширити і 
включити до ї ї складу спе-
ціально-науковий засіб істори-
ко-правового пізнання – істори-
ко-правовий порівняльний ме-
тод. Це тим більше є виправда-
ним, бо і наука історії держави 
і права, і порівняльне правоз-
навство входять до однієї групи 
теоретико-історичних правових 
наук [20, с. 6], причому означе-
на наука є також складником 
науки історичної. При синхрон-
ному порівнянні правових сис-

тем сучасності належить опе-
рувати порівняльно-правовим 
методом, а при діахронному 
порівнянні сучасної правової 
системи із правовою системою 
минулого − історико-правовим 
порівняльним методом. Це ж 
стосується й порівняльно-пра-
вових досліджень на рівні ок-
ремих галузей права, інсти-
тутів і правових норм.

І по-третє, розробка істо-
рико-правового порівняльного 
методу значно збагатить мето-
дологію доктрини історії держа-
ви і права, сприятиме більшій 
ї ї автономізації, піднесе на 
якісно вищий рівень наукові до-
слідження з історико-правової 
тематики. Пояснити це можна 
тим, що застосування на сучас-
ному етапі в наукових роботах 
з історії держави і права порів-
няльно-історичного й/або порів-
няльно-правового методів з 
метою вирішення компаратив-
них науково-дослідних завдань 
не в усіх випадках є доцільним 
і не завжди призводить до от-
римання об’єктивних і науково 
достовірних висновків, оскільки 
предметні сфери історичної, 
правової й науки історії держа-
ви і права не збігаються. Лише 
наявність у методологічному 
арсеналі історико-правової до-
ктрини власного спеціально-
наукового компаративного за-
собу пізнання здатна забезпе-
чити належний методологічний 
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рівень порівняльних дослід-
жень з історії держави і права і 
звільнити сучасного науковця 
від необхідності вдаватися до 

методологічної допомоги інших 
суміжних дисциплін у процесі 
компаративного історико-пра-
вового аналізу.
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Проблеми теорії та історії держави і права
ПО ПОВОДУ ОСНОВАНИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО СРАВНИ-

ТЕЛЬНОГО МЕТОДА
Шигаль Д. А.

В данной статье исследуется влияние предметной сферы науки истории 
государства и права на её методологию. Делаются выводы об интегративном ха-
рактере историко-правовой науки и необходимости разработки нового средства 
специально-научного познания – историко-правового сравнительного метода. 
Рассматриваются варианты решения ряда важных методологических проблем, 
связанных с более чётким разграничением предмета и метода исторической, 
правовой и науки истории государства и права.

Ключевые слова: сравнительный метод, историко-правовой сравнитель-
ный метод, сравнительно-правовой метод, сравнительно-исторический метод, 
историко-правовая наука, сравнительное правоведение.

AS TO THE GROUNDS FOR SINGLING OUT THE HISTORICAL-LAW 
COMPARATIVE METHOD

Shigal D. A.
The article deals with the influence of the subject field of science of the state 

and the law history on its methodology. The conclusions are drawn concerning the 
integrative character of the historical-law science as well as the necessity of working 
out the new resources of specific scientific knowledge –historical-law comparative 
method. The options of important methodological problems solution, connected with 
more well-defined singling out the subject and the method of the historical, law science 
and the science of the state and the law history, are concerned.

Key words: comparative method, historical-law comparative method, comparative-
law method, comparative-historical method, historical-law science, comparative 
jurisprudence.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС КУПЕЦТВА В ЕПОХУ ПЕТРА I

Стаття присвячена комплексному аналізу правового статусу купецького 
стану на початку ХVIII ст. Аналізуються причини реформ, значення купецтва у 
процесі системної модифікації російського суспільства. Детально досліджують-
ся окремі законодавчі акти, що знаменують основні етапи економічних реформ, 
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ху формування громадянсько-
го суспільства. Одним з голо-
вних елементів цього процесу 
виступає певний комплекс прав 
і свобод населення, з ураху-
ванням чого можна стверджу-
вати, що історичне досліджен-
ня еволюції цього правового 
інституту є актуальним.

Різним аспектам проблеми 
правового статусу купецтва 
присвячені праці таких учених, 
як І.  І.  Голіков, І.  В.  Болтін, 
О. С. Лаппо-Данілевський, 
Є. В. Анісімов, А. І. Аксьонов, 
Н. Б. Голікова, Н. В. Козлова, 
О. В. Спиридонова, Н. І. Пав-
ленко, В. Б. Перхавко, які голо-
вним чином зосереджували 
увагу на історичному процесі 
формування купецького стану, 
аналізували лише окремі його 
елементи правового статусу.

Аналіз ролі купецького ста-
ну у вітчизняній історії не мож-
на вважати повним без комп-
лексного вивчення його право-
вого статусу в епоху Петра І, 
що і є метою цієї публікації. 
Уперше на рівні наукової статі 
проведено ґрунтовне дослід-
ження еволюції станових прав 
купецтва в зазначену епоху, що 
і становить її новизну.

У зв’язку з тим, що через 
територію України проходила 
велика кількість торговельних 
шляхів, українське купецтво 
брало активну участь у євро-
пейській торгівлі, тому рефор-
ми Петра І значним чином виз-
начали правовий статус цього 
стану. Наприкінці XVII ст., коли 
на російський престол посів 
молодий цар Петро I, Росія пе-
реживала переломний момент 
своєї історії. Поштовхом до ре-
форм послужила поразка росій-
ських військ під Нарвою на почат-
ку Північної війни. Після цього 
стало очевидним: якщо Росія 
хоче виступати рівним партнером 
головних світових держав, вона 
повинна мати військо європейсь-
кого типу. Його ж можна було 
створити, тільки провівши вели-
комасштабну воєнну реформу, 
що, у свою чергу, вимагало 
проведення індустріалізації де-
ржави [2].

Звичайно, мануфактури, 
фабрики й заводи неможливо по-
будувати без вагомих капіталов-
кладень, гроші для яких уряд міг 
одержати від населення тільки 
шляхом проведення фіскальної 
реформи. Для служби в армії, 
роботи на підприємствах були 

установлюють цілі й характер змін в урядовій політиці щодо цього стану. На ґрун-
ті вивчення значної нормативної бази й монографічної літератури зроблено вис-
новок про складний і суперечливий характер перетворень Петра І.

Ключові слова: Російська імперія, реформи Петра І, купецтво, правовий 
статус. 

Сучасна суверенна Українська держава знаходиться на шля-
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потрібні люди. Щоб забезпечи-
ти необхідну чисельність війсь-
кових чинів і робочої сили, не-
обхідно було перебудувати со-
ціальну структуру суспільства [17, 
с. 248]. Таким чином, з погляду 
цілей реформ, одним з найваж-
ливіших станів суспільства става-
ло купецтво. Істотні зміни мав за-
знати правовий статус цієї со-
ціальної групи.

До кінця XVII ст., напере-
додні петровських реформ, 
юридичне оформлення купець-
кого стану в Росії ще не завер-
шилось. Незважаючи на Торго-
вельний устав 1653 р. і Новотор-
говельний устав 1667 р., які за-
хищали інтереси вітчизняного 
купецтва й мали протекціоніст-
ський характер, його правове 
положення до початку правлін-
ня Петра I залишалося склад-
ним і суперечливим. Це було 
пов’язано як із загальною еко-
номічною відсталістю Росії від 
передових держав Західної Єв-
ропи, так і з недосконалістю її 
законодавства й системи ор-
ганів державної влади. На від-
міну від Заходу, в країні до се-
редини XVIII ст. так і не виникли 
кредитні установи й купці були 
позбавлені можливості ко -
ристуватися банківським кре-
дитом з метою закупівлі вели-
ких партій товарів. Практично 
не було свого морського торго-
вельного флоту (за винятком, 
мабуть, внутрішніх − флоту Бі-

лого й Каспійського морів), зруч-
ного для транспортування ван-
тажів у європейські держави. 
Процес залучення до торгівлі 
представників різних соціаль-
них груп ускладнювався стано-
вими перепонами. Усередині 
Росії зберігалися митниці й до 
1754 р. з торговельних людей 
продовжували стягувати внут-
рішні мита. Не склалися й умови 
для виникнення й успішного 
функціонування купецьких ком-
паній [11, с. 251].

До початку розгорнення 
буржуазних революцій на Заході 
третій стан у Росії ще не став 
потужною суспільною силою. 
Навіть положення привілейова-
них найбагатших гостей і членів 
Гостиної сотні не відрізнялося 
соціальною стійкістю. Розмах їх 
підприємницької діяльності ча-
сом обмежувався дріб’язковою 
регламентацією держави, що 
використовувала у своїх цілях 
економічні можливості, капітал, 
організаторський талант неши-
рокого кола іменитих торго-
вельних людей. Більш числен-
ний шар рядових купців і дріб-
них торговців не користувався 
жодними привілеями й нерідко 
страждав від сваволі влади. 
Для селян із приміських сіл, слу-
живих людей і стрільців торгівля 
взагалі була побічним заняттям, 
а професійне купецтво, побою-
ючись конкуренції, жадало від 
влади ввести обмеження й на 
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таку їх торгівлю [11, c. 252].
Незабаром після повернен-

ня Великого посольства в Мос-
кву Петро I став використовува-
ти набутий у Західній Європі до-
свід для проведення перетво-
рень. Однієї з перших його ре-
форм було створення органів 
міського самоврядування й 
суду для торгово-ремісничого 
населення – магістратів. 30 січ-
ня 1699 р. були видані царські 
укази «Об учреждении в горо-
дах земских изб для ведомства 
всяких расправных дел между 
посадскими и торговыми людь-
ми, для управления казенными 
с них сборами и градскими по-
винностями и об исключении 
посадских людей из ведомства 
воевод и приказов» и «Об уч-
реждении Бурмистрской Пала-
ты для ведомства всяких рас-
правных дел между Гостями и 
посадскими людьми, для уп-
равления казенными сборами 
и градскими повинностями, и 
об исключении Гостей и посад-
ских людей из ведомства Вое-
вод и Приказов». Перша палата 
з’явилася в Москві, згодом – в 
інших містах Росії. 16 березня, 
17 квітня і 20 й 27 жовтня того ж 
року були прийняті доповнення 
до останніх указів [13; 5, с. 422-
424].

Даючи купцям право обира-
ти зі свого середовища бурго-
містрів (за винятком Сибіру), 
звільняючи їх з-під юрисдикції 

воєвод і приказної адміністрації, 
цар переслідував перш за все 
фіскальну мету – збільшення 
збирання податків, чим тепер 
повинні були займатися вибор-
ні бургомістерські (бурмис-
терські) палати (ратуші) [2, 
с. 129]. Вони вводилися в містах 
спочатку добровільно, але за 
неодмінною умовою сплати 
вибірниками податків у подвій-
ному розмірі. Усіма ж виборни-
ми людьми відала в Москві Го-
ловна Бурмистерская палата – 
Ратуша. Щоб прискорити впро-
вадження реформи міського са-
моврядування, пізніше довело-
ся відмовитись і від добровіль-
ного принципу створення бур-
мистерських палат, і від подвій-
ного оподатковування. У 1720 р. 
було засновано Головний ма-
гістрат, якому підкорялись ана-
логічні місцеві органи управлін-
ня [11, с. 254, 255].

У Регламенті Головного 
маг істрату, затвердженому 
16 січня 1721 р., Петро I по-
велів «князя Трубецкого над 
здешним и прочими магистраты 
объявить обер-президентом, и 
чтоб он ведал всех купецких 
людей судом и о их делах доно-
сил Сенату, и сию (всего рос-
сийского купечества) рассы-
панную храмину паки собрал, 
в товарищи ему над здешним 
магистратом определить пре-
зидента Илью Исаева» [18, 
с. 291]. А «дабы сей Исаев ра-
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чительнее исправлял возло-
женное на него, то определял 
ему жалованья в год по 2000 
ефимков и сверх сего наиме-
новал двух его сыновей, в мо-
лодых еще их летах, ему по-
мощниками, каждому из них 
пожаловал в год же по 600 
ефимков, сумма по тогдашнему 
времени весьма знатная, како-
вую получали одни только пер-
вейшие государственные чи-
новники» [12, c. 386, 387]. Після 
звільнення зі служби (1737 р.) 
Ісаєву пожалували звання дій-
сного статського радника, що 
відповідно до Табелю про ран-
ги давало потомствене дво-
рянство [2, c. 40,41; 13, c. 190,191, 
202].

Ще одним нововведенням 
став указ Петра I від 27 жовтня 
1699 р., яким пропонувалося «...
всяких чинов купецким людям 
торговать так же, как торгуют 
иных государств торговые люди, 
компаниями и чинить отпуски 
товарам в компаниях к городу 
Архангельскому, в Астрахань, 
также и чрез Новгород» [13, 
с. 653]. Багато в чому видання 
цього правового акта було навія-
но враженнями, яке отримало Ве-
лике посольство. Однак знову ж 
перед членами купецьких ком-
паній цар ставив насамперед 
завдання максимально сприяти 
«государевой казны пополне-
нию». При їх формуванні при-
нцип добровільності не дотри-

мувався: «Буде волею не похо-
тят, хотя в неволю». Створені 
примусово компанії були пот-
рібні державі для контролю 
діяльності купців та оподатко-
вування. За устроєм вони нага-
дували громаду з круговою по-
рукою й загальним казаном, 
найчастіше на практиці виявля-
лися нежиттєздатними, як, на-
приклад, компанія для торгівлі 
з Іспанією, що організувала 
лише один морський комерцій-
ний рейс.

Цар-реформатор намагав-
ся захистити російські інтереси 
на міжнародних ринках. Так, 
приводом для організації Кас-
пійського походу 1722-1723 рр. 
стало пограбування російських 
купців у Закавказзі [11, c. 256].

Насаджувані в Росії зверху 
при Петрові I купецькі компанії 
разюче відрізнялися від широ-
ко відомих англійських і гол-
ландських компаній того часу. 
Не прищепилася спочатку на 
російському ґрунті й біржа, за-
снована в Санкт-Петербурзі ще 
в 1703 р. Вона стала нормально 
функціонувати набагато пізніше. 
Але російське купецтво на по-
чатку XVIII ст. більше мало 
потребу у кредитних устано-
вах, аніж у біржах. Йому не 
вистачало вільних капіталів, 
тому що крупна торгівля нерід-
ко велась у кредит. І хоча Пет-
ро І знав про діяльність банків у 
Нідерландах та Англії, в Росії при 
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ньому вони так і не з’явились. 
При цьому цар-реформатор 
чимало зробив для будівниц-
тва каналів, що полегшували 
доставку вантажів у нову сто-
лицю Росії [11, с. 256].

Яскраво виражений про-
текціоністський характер щодо 
вітчизняної промисловості й 
торгівлі мав Митний тариф 
1724 р., що викликав чимало 
скарг і протестів з боку інозем-
них купців. Рішуче прагнення до 
регулярності всього й вся вия-
вилося в петровських указах, 
що стосувалися російського ку-
пецтва. Торговельне життя, на 
думку царя-реформатора, по-
винно було стати «регуляр-
ним», чітко розписаним по всіх 
пунктах. Але далеко не всі по-
чинання Петра I швидко й міцно 
вкоренилися на російському 
ґрунті. Вітчизняне купецтво, що 
вирізнялося прихильністю до 
старовини, вікових традицій, 
дідівських прийомів організації 
торгівлі, не було повною мірою 
готовим до цих перетворень. 
Тому нововведення Петра, здій-
снені під впливом Великим по-
сольством отриманих вражень 
і знайомства з життям інозем-
ного купецтва, – бурмистерські 
палати в містах, біржа в Санкт-
Петербурзі, спроби створення в 
Росії торговельних компаній, ко-
мерційного флоту – мали різний 
с т уп інь  ефек тивнос т і  [11, 
с. 257].

Дії влади стосовно вітчиз-
няного купецтва були досить 
суперечливими і споживчими, 
що негативно відбилося на 
його правовому положенні в 
епоху Петра I [13, c. 276; 16, 
с. 55-61]. Купців вивели з підпо-
рядкування воєводам, від сва-
волі яких вони раніше нерідко 
страждали. За заслуги перед 
державою торговельні люди 
одержували від імені царя на-
городи [11, с. 257].

З березня 1715 р. уперше в 
історії російського законодавс-
тва купецькі книги стали розгля-
датися як половина доказу в су-
довому процесі: «Купецкие кни-
ги, из которых видимо, что тот и 
тот толикое число винен, могут 
токмо вместо половины доказа-
ния служить. А ежели доказа-
нию быть совершенну, и купец 
оную свою книгу во исполнение 
присягою утвердит, то надле-
жит смотреть: 1) чтоб оный ку-
пец был честный человек, кото-
рого непристойным поступком 
опорочить не мочно; 2) и книги 
таким образом учреждены, в ко-
торых его долги и что на нем 
чужаго есть, взнесены б были; 
3) в каждой почтовой день чис-
ло записано» [5, с. 835].

«Регулярні громадяни» – 
купці й ремісники, які користу-
валися виборчим правом за-
лежно від добробуту, з 1721 р. 
поділялися на першу й другу 
гільдії. Купці-мануфактуристи, 
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що ввійшли до першої гільдії, й 
учасники зовнішньої торгівлі 
одержали низку пільг: звільнен-
ня від рекрутської повинності за 
умови сплати в скарбницю по 
100 руб. з людини, право купу-
вати селян для підприємств, 
одержувати грошові позички, 
землі для промислового будів-
ництва та ін. [10, c. 311].

Купців-мануфактуристів 
звільняли від служби по вибор-
них посадах, збирання мита, вій-
ськових постоїв й ін. Підкорялися 
вони не міським бургомістрам і 
магістратам, а Мануфактур-ко-
легії й Комерц-колегії. Але пра-
вове становище привілейова-
ного прошарку російського ку-
пецтва помітно відрізнялося 
від основної його маси, що про-
несла на своїх плечах увесь 
тягар петровських реформ і 
відчувала помітне посилення 
податкового тиску. Вона не 
була звільнена ані від подушної 
податі, ані від низки непрямих 
податків, ані від тілесних пока-
рань. Не позбулися рядові куп-
ц і  і  с в а в о л і  в л а д и ,  щ о 
зобов’язувала їх виконувати 
додаткові повинності (постав-
ка підвід і коней, будівництво 
флоту та ін.) й записували їх 
примусово у форсовано ство-
рен і  торговельн і  компан і ї 
(«кумпанства») [11, с. 259].

Регламентувалися бук-
вально всі сторони торговель-
ної діяльності й навіть побут 

купецтва: від умов торгівлі мо-
нопольними товарами й цін на 
них до типів купецьких судів і 
права носіння купцями бороди 
за 60-100 руб. Указом від 17 лю-
того 1718 р. у великі панські свя-
та й неділі пропонувалося «в 
городех и в селех, и в деревнях, 
как в лавках, так и на площа-
дях никаким товаром... не тор-
говать; и того всего командую-
щим смотреть накрепко, под 
опасением взятья немалого 
штрафа» [5, с. 539].

Створена Петром I бюрок-
ратична машина здійснювала 
за всім цим суворий контроль. 
Відповідно до іменного указу 
від 17 березня 1714 р. «О фис-
калах и о их должности и дейс-
твии» царському обер-фіскалу 
повинні були постійно допома-
гати 4 особи, в тому числі купці, 
які «могли купеческое состоя-
ние тайно ведать» [14].

У губерніях при губернато-
рах перебували також чотири 
фіскали, а в містах (залежно від 
їх розмірів) – по одному або по 
два. Зібравши й доповівши по 
інстанціях інформацію про різні 
економічні злочини (насампе-
ред, хабарництво й казнокрадс-
тво), фіскал міг одержати вина-
городу в розмірі половини (піз-
ніше – чверті) від суми штрафу. 
Доноси при Петрові I всіляко 
заохочувались не тільки серед 
чиновників [11, с. 260].

До повинностей, число 
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яких значно зросло входили: 
оброк з торговельних закладів 
і промислів, мита, проїзні збо-
ри, плата за зважування і збері-
гання товарів, підводні гроші й 
десята деньга («у Військовий 
наказ і в Корабельну палату», 
«в Адміралтейський наказ»). 
Щоб менше платити в царську 
скарбницю, купецтво намага-
лося приховувати від влади 
точні дані про доходи, торго-
вельні операції та промисли; 
правове ж його положення було 
досить нестійким [11, с. 261].

Як бачимо, реформи Пет-
ра I не принесли суттєвих по-
легшень купецькому стану, що 
формувався в Росії. Навпаки, 
дії влади відчутно шкодили 
його інтересам. Знову віднови-
лися масові примусові пересе-
лення торговельних людей: 
цього разу не в Москву (як у 
XVI-XVII ст.), а в споруджува-
ний в усті Неви Санкт-Петер-
бург, де спочатку не було ніяких 
умов для жвавої торгівлі, на що 
не бажав зважати цар-рефор-
матор. У цей час один за одним 
видавались укази про якнай-
швидше заселення нової сто-
лиці Росії [14, c. 519].

За допомогою жорстких за-
ходів царські приписи, як пра-
вило, здійснювались. Так чини-
ли не тільки з росіянами, але й 
з іноземними торговцями, пе-
реселеними в 1708 р. у числі 
інших жителів Нарви й Дерпта в 

глибинні центри Росії. Шляхом 
заборони на вивіз традиційних 
російських експортних товарів 
і введення завищених мит куп-
ців усіляко змушували перенес-
ти угоди з Архангельська (з його 
добре налагодженим ринком) у 
Петербурзький порт, що буду-
вався, куди на початку Північної 
війни (1700-1721 рр.) ризикува-
ли заходити лише поодинокі 
іноземні торговельні судна [11, 
c. 263; 2, с. 130, 131].

Переселення доповнюва-
лися надмірною регламента-
цією. Арсенал дій петровської 
адміністрації, крім того, попов-
нився: (а) розширенням де-
ржавної монополії на продаж 
низки найважливіших товарів 
(солі, поташу, дьогтю, смоли, 
ікри, юхти, сала, тютюну, хліба 
та ін.); (б) установленням де-
ржавною скарбницею фіксова-
них закупівельних цін; (в) поміт-
ним підвищенням податків; 
(г) установленням важких до-
даткових повинностей; (д) пос-
пішним створенням компаній на 
зразок західноєвропейських, 
куди купців записували у при-
мусовому порядку. Однак ніяки-
ми заборонними заходами й у 
петровську епоху неможливо 
було викорінити контрабанду 
товарів, про що свідчать інозем-
ці, що приїжджали в Росію [8, 
с. 21, 22].

Лише в 1722 р. Санкт-Пе-
тербурзький порт за вантажообі-
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гом обігнав Архангельський, ус-
тупивши тільки Ризі: за рік до 
смерті Петра Ригу відвідали 303 
іноземних торговельних кораб-
лі,  Петербург – 240. Обсяг 
морської торгівлі Росії за роки 
петровських реформ виріс учет-
веро. Однак, незважаючи на 
вживані спроби, навіть Петру І 
не вдалося створити власний 
комерційний флот, і росіянам-
комерсантам доводилося ходи-
ти за кордон на іноземних суд-
нах. Російська торговельна ек-
спедиція у Францію, що відпра-
вилася морем на своїх кораб-
лях, завершилася провалом. 
Англійці і французи зберегли за 
собою монополію на морські пе-
ревезення в порти Росії. Для 
розвитку внутрішньої торгівлі 
країни величезне значення 
мало будівництво каналів, роз-
почате царем-реформатором 
[11, c. 264], хоча російське ку-
пецтво часом активно протес-
тувало проти політики влади 
[16, c. 123-125; 3, c. 87-92].

Мануфактурне виробниц-
тво, як і комерція, при Петрові І 
здійснювалося головним чином 
за його указом. Усвідомивши, 
що за допомогою переконання 
не завжди можливо суттєво при-
скорити перебудову російського 
підприємництва на сучасний 
лад, цар-реформатор зазвичай 
діяв методом примусу. Зокрема, 
в 1712 р. було наказано створи-
ти за державний рахунок сук-

няні фабрики і продати їх потім 
у розстрочку торговельним лю-
дям, «а буде волею не похотят, 
хотя и в неволю, а за завод де-
ньги брать погодно. С легко-
стью, дабы ласково им в том 
деле промышлять было». Разом 
із тим Берг-колегія і Мануфак-
тур-колегія надавали купцям і 
ремісникам, які бажали завести 
власну справу, початковий капі-
тал у виді державних кредитів і 
субсидій, влада наділяла їх по-
датковими пільгами [11, c. 265], 
всіляко залучаючи торговель-
них людей до організації пот-
рібного країні мануфактурного 
виробництва [15].

Уряд докладав величезних 
зусиль для розширення будів-
ництва мануфактур за рахунок 
державної скарбниці. Перше де-
сятиліття XVIII ст. можна оха-
рактеризувати як період актив-
ного втручання держави в еко-
номіку й заохочення приватного 
підприємництва. Стала доволі 
поширеним явищем передача 
казенних підприємств приват-
ним власникам, іноземцям або 
торгово-промисловим ком-
паніям-»кумпанствам» [7].

Держава брала на себе 
витрати по підготовці робітни-
ків, поставляла устаткування, 
надсилала фахівців на ману-
фактурні підприємства. Поруч 
із казенними й вотчинними ма-
нуфактурами почали з’являтися 
так звані посесійні. За указом 
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Петра I з 1721 р. дозволялося 
купувати кріпаків не тільки дво-
рянам, а й купцям, городянам 
із числа ремісників. При цьому 
селяни приписувалися до під-
приємства і становили з ним 
єдине ціле. Продовжували роз-
виватися й розсіяні мануфакту-
ри, які виникали на основі купе-
цького капіталу і прив’язали до-
машнє селянське виробництво 
до торгово-промислового капі-
талу [11, c. 266].

Держава з максимальним 
зиском для себе використову-
вала купецькі капітали для 
власних потреб, незважаючи на 
інтереси самих підприємців. 
Мануфактуристам, що вийшли 
із середовища купецтва й роз-
багатілих ремісників, давалися 
суттєві пільги. Разом із тим їм 
ставилося в обов’язок постача-
ти необхідні державі вироби і 
продавати їх за встановленими 
владою цінами, у першу чергу 
скарбниці. Ні про яке вільне під-
приємництво за таких умов не 
могло бути й мови. Петро I був 
затятим прихильником «регу-
лярної» держави і прагнув суво-
ро впорядкувати всі сторони 
життя населення, в тому числі 
й торгово-промислову [9, c. 59-
65; 2, c. 127-133].

Така політика завдавала 
серйозного удару добробуту 
російського купецтва, сповіль-
нювала процес його станового 
оформлення. Уже після смерті 

Петра I (в 1728 р.) припинили іс-
нування старі привілейовані 
групи купецтва – гості, члени 
Гостинної й Сукняної сотень. Як 
констатувалося в Регламенті 
Головного магістрату (1721 р.), 
«купецкие и ремесленные тяг-
лые люди во всех городах... 
едва не все разорены» [15].

Зубожіли і прийшли в зане-
пад торговельні підприємства 
найбагатших раніше купецьких 
династій – Малигіних, Сім’я-
никових, Шориних та ін. Мос-
ковський купець В. О. Кіпріа-
нов, власник першої в Росії при-
ватної друкарні, не раз зазна-
вав збитків через несплату 
скарбницею державних замов-
лень [6, c. 49-55].

Таким чином, благополуч-
чя російського купецтва нерід-
ко приносилося в жертву інте-
ресам скарбниці й воєнно-
стратегічним цілям. Залучаючи 
купців до виконання державних 
завдань, влада діяла поспішно 
й суперечливо. Дріб’язкова рег-
ламентація, переселення ку-
пецтва та інші насильницькі ад-
міністративні заходи сформу-
вали недовіру до держави з 
боку останнього. Завдання мо-
дифікації країни вимагали при-
скорення розвитку продуктив-
них сил, інтенсифікації росту 
торг івлі  та промисловості, 
ліквідації культурної, техноло-
гічної й економічної відсталості 
Росі ї. Для цього необхідно 
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було звузити сферу дії кріпос-
ництва, створити ринок вільно-
го найму робочої сили, ліквіду-
вати станові обмеження.

На жаль, процеси транс-
формації суспільства розвива-
лись у протилежному напрям-
ку: розширювалося й поглиб-
лювалося кріпосництво, зако-
нодавчо закріплювалися права 
і привілеї дворянства, його ста-
нове зміцнення, буржуазія про-
тиставлялася дворянству, ку-
пецтво втягувалось у сферу дії 
кріпосництва.

Суперечливий характер 
реформ Петра I виявився в 

тому, що ліквідація відсталості, 
прогресивні  нововведення 
здійснювалися приказними, ко-
мандними, по суті, кріпосниць-
кими методами, що призвело 
до ще більшого їх укорінення. 
З перших кроків діяльності за-
ходи царя-реформатора несли 
в собі консервативні начала і 
згодом проступали все більш 
виразно й не дозволили вирі-
шити головної мети – оновлен-
ня всього суспільства.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КУПЕЧЕСТВА В ЭПОХУ ПЕТРА I
Лизогуб В. А., Лахно В. І.

Статья посвящена комплексному анализу правового статуса купеческого 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�2 2013/123

состояния в начале ХVIII ст. Анализируются причины реформ, значение купе-
чества в процессе системной модификации русского общества. Детально ис-
следуются отдельные законодательные акты, которые знаменуют основные 
этапы экономических реформ, устанавливают цели и характер изменений в пра-
вительственной политике по отношению к этому сословию. На основе изучения 
значительной нормативной базы, монографической литературы, сделан вывод 
о сложном, противоречивом характере преобразований Петра I.

Ключевые слова: Российская империя, реформы Петра І, купечество, пра-
вовой статус.

THE LEGAL STATUS OF MERCHANTS IN ERA PETRA I
Lizogub V.A., Lakhno V. I.

The article is dedicated to complex analysis of the legal status of the merchant’s 
class at the beginning of 18 century. Reasons of the reforms, importance of merchants 
in process of the system of modification of Russian society. Are analyzed separate 
legislative acts, which signify the main stages of the economic reforms, verify purposes 
and nature of the changes in governmental policy under comparatively this conditions. 
Are researched details study.

Conclusion about complex and contradictory character of reforms of Petra I is 
made on the basis of study of significant normative base and monographic literature.

Key words: Russian Empire, reforms Petra І, merchants, legal status. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ 
ПОЛТАВСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКУ В 

КОНТЕКСТІ ЙОГО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
(1872–1917 РР.)

У статті проаналізовано статут Полтавського земельного банку з точ-
ки зору характеристики його організаціально-правової діяльності на рубежі 
ХІХ−ХХ століть. Висвітлено також деякі економічно результати діяльності цього 
банку на тлі інших, які функціонували в зазначений час у Полтавському регіоні.

Ключові слова: земля, Статут, іпотека, земельний банк, кредити, Полтавсь-
ка губернія.
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ще жодного разу не сходило з 
порядку денного, перебуваючи 
в числі найактуальніших для 
владних інституцій завдань. Як 
і кожна проблема такого масш-
табу, воно потребує для своєї 
реалізації значних державних 
фінансових затрат і приватних 
інвестицій, без яких ринкова 
економіка успішно не може 
функціонувати.

В епоху вільного підприєм-
ництва, яка, за визначенням 
вітчизняних істориків, на ук-
раїнських землях Російської ім-
перії настала після скасування 
в 1861 р. кріпосного права, то-
гочасний уряд пішов на засну-
вання спеціалізованих держав-
них та акціонерних земельних 
банків. Вони, звичайно, не без 
недоліків, у цілому відіграли 
позитивну роль в інтенсифіка-
ції сільськогосподарського ви-
робництва. Отже, вивчення до-
свіду функціонування приват-
них земельних банків викликає 
інтерес як із чисто наукової, так 
і з практичної точок зору, адже 
відкриття акціонерних земель-
них банків у сучасній Україні 
стане можливим після пере-
т в о р е н н я  с і л ь с ь к о г о с п о -
дарських угідь у повноцінний 
товар. У сучасній історико-пра-
вовій і загальноісторичній літе-
ратурі питання, пов’язані з фун-

кціонуванням акціонерних бан-
ків на українських землях Росій-
ської імперії (Наддніпрянська 
Україна), вже одержали певне 
висвітлення. Чи ненайґрунтов-
нішими в цьому плані стали 
праці В. Є. Кириченка [4–7], 
I. E. Новікової [9], Н. А. Проску-
рякової [16], Ю. Л. Райського 
[17–18] та інших дослідників. 
Однак діяльність окремо взя-
тих акціонерних земельних 
банків, як, наприклад, Пол-
тавського земельного банку, з 
історико-правової точки зору 
майже не аналізувалась. Існує 
лише незначна за обсягом до-
повідь економіста О. М. Крас-
нікової [8], хоча джерельна 
база дає змогу з достатньою 
повнотою охарактеризувати всі 
основні деталі функціонування 
цієї іпотечної установи як в іс-
торико-економічному, так і в іс-
торико-правовому аспектах. 
Саме на останньому ми й зупи-
нимось.

Скасування кр іпосного 
права та інші реформи 60-х 
років XIX ст. відкрили широкі 
можливості для розвитку рин-
кових відносин в усіх сферах 
життєдіяльності тогочасного 
суспільства. Не стала винят-
ком у цьому плані й Полтавсь-
ка губернія з її численним сіль-
ським населенням – 1 623 859 

Для України з її колосальним сільськогосподарським потен-
ціалом аграрне питання упродовж останніх кількох сотень років 
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осіб у 1862 р. [22, с. XXII] і 2 
442 430 – у 1900 р. [21, с. 37]. 
Після 1861 р. необхідність в 
обігових коштах різко зросла 
як у середовищі привілейова-
них і непривілейованих класів, 
«Грошей, грошей! – ось крик, 
який однаково звучить у верх-
ніх так і нижніх прошарках сіль-
ського населення», – писала в 
1880 р. редакція популярного 
свого часу журналу «Отечест-
венные записки» [Цит за: 3, 
с. 5]. Факт дефіциту обігових 
коштів, які могли бути вико-
ристані землевласниками для 
розв’язання нагальних потреб 
інтенсифікації виробничих про-
цесів, офіційно підтвердила 
Валуєвська комісія, створена 
при Міністерстві фінансів ще в 
період підготовки реформи 
1861 р. з метою перегляду сис-
теми податків і зборів. Протя-
гом 60–70-х років нею було 
опубліковано близько 70 окре-
мих томів і випусків своїх пра-
ць, зміст яких свідчив не лише 
про тяжке економічне станови-
ще безпосередніх товарови-
робників аграрного сектора 
економіки країни, а й про оче-
видні фінансові проблеми, 
пов’язані з браком доступу до 
кредитних ресурсів [25, с. 568]. 
Беручи до уваги відсутність де-
ржавного іпотечного кредиту 
за наявного попиту на такого 
виду фінансові послуги, части-
на п ідприємців  пост упово 

підвищувала заінтересованість 
в акціонерній формі організації 
банківської справи, що обіцяло 
значні прибутки власникам ак-
цій.

Уже в 1870 р. до Міністерс-
тва фінансів надійшла перша 
заявка від землевласників і ку-
пецтва про заснування акціо-
нерного Харківського земель-
ного банку. Незабаром було 
затверджено і його статут [2]. 
Невдовзі, 8 квітня 1872 p., за-
тверджено статут і Полтавсь-
кого акціонерного земельного 
банку, з-поміж засновників яко-
го був український економіст, 
І. В. Вернадський, батько всес-
вітньо відомого вченого-ака-
деміка В. І. Вернадського. По-
ряд зі статутами Харківського 
й Тульського земельних банків 
Міністерство фінансів визнало 
статут Полтавського земельно-
го банку зразковим. Майже всі 
з ас новник и  ц і є ї  ус танови 
(Л. Г. Милорадович, М. О. Плен, 
І. Д. Стефанович, Л. П. Томара, 
A. M. Варшавський), були круп-
ними землевласниками Пол-
тавської губернії (окрім остан-
нього). A. M. Варшавський ра-
зом з торговельним домом 
«Р. Рубенштейн і сини», будучи 
купцями, уособлювали комер-
цію[1].

Статут Полтавського зе-
мельного банку, як і інші подіб-
н і  іпотечн і  установи На д-
дніпрянської України того часу, 
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містив 12 розділів.

У першому, де вказувався 
регіон його діяльності (Пол-
тавська й Чернігівська губер-
нії), були названі засновники 
банку, складочний, тобто вне-
сений по акціях капітал (1 млн 
крб), та умови підписки на них. 
Підписка на акції регулювала-
ся загальноімперським законо-
давством – статтями № 2163–
№ 2166 Законів Цивільних [12]. 
Банк мав право розпочинати 
свою діяльність у відповідних 
регіонах лише після того, як 
особи, які підписалися на акції 
(вартістю 200 крб кожна), вне-
суть у місцеві відділення Де-
ржавного банку не менше 25 % 
від номінальної вартості при-
дбаних паперів. Решту коштів 
слід було вносити відповідно 
до графіка, складеного прав-
л інням,  протягом першого 
року в ід початку підписки. 
Якщо особа, яка підписалася 
на акції, не внесла потрібної 
суми у встановлені терміни, з 
неї стягувався борг за кожен 
прострочений день на користь 
банку: 5 % від загальної за-
боргованості, плюс 3 % пені 
щорок у.  Акц і ї  безнадійних 
боржників з часом продавали-
ся з аукціонів, інформація про 
які публікувалась у «Полтав-
ских губернских відомостях» 
і «Правительственном вест-
нике». Передача акції однією 
особою іншій була вільною. 

Якщо щодо купонів, які протя-
гом 10-річного строку (вказа-
ному для видачі дивідендів) 
не буде відповідних заявок, 
вони ставали власністю прав-
ління банку.

У другому розділі статуту 
Полтавського земельного бан-
ку було унормовано коло бан-
ківських операцій. Так, ст. № 10 
свідчила, що банк вправі вида-
вати позики лише під заставу 
землі й міського нерухомого 
майна, вільного від будь-яких 
боргів. Хто бажав її одержати 
під заставу землі, мав був на-
дати банку такі документи: 
(1) свідоцтво про право влас-
ності й інформацію про борги, 
позови, спори та ін.; (2) план 
маєтку, якщо він був у наяв-
ності; (3) детальний оціночний 
опис майна. Якщо йшлося про 
позику під заставу будівлі, то 
крім згаданих документів слід 
було надати ще й страховий 
поліс. За умови виконання цих 
вимог клієнт міг одержати як 
довгострокову, так і короткост-
рокову позику, загальний роз-
мір якої не повинен був пере-
вищувати 60 % оціночної вар-
тості майна. Коли ж ішлося про 
довгострокові позики під заста-
ву землі, максимальний її тер-
мін обмежувався 43 роками і 
5 -ма місяцями (при заставі 
міського нерухомого майна – 
18 років і 7 місяців). 

Платіж за довгострокови-
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ми позиками складався з кіль-
кох елементів: (а) відсоток 
росту – 3 % від суми кредиту, 
(б) формування запасного ка-
піталу, (в) виплата дивідендів 
акціонерам і (г) витрати, що 
йшли на управління банком. 
Ще одним складником плате-
жу була 1/4 відсоткової ставки 
від розміру позики, кошти з 
якої спрямовувалися на пога-
шення кредиту, якщо мала 
місце позика на 18 років і 7 мі-
сяців. Значно простіший шлях 
мав клієнт при бажанні одер-
жати короткострокову позику. 
У цьому випадку банк міг ви-
дати належний кредит стро-
ком до 3-х років. Умови корот-
кострокової позики мали бути 
з аз д а л е г і д ь  о п р и л ю д н е н і 
правлінням банку в «Полтав-
ских губернских ведомостях» 
і «Правительственном вест-
нике». Як цілком слушно за-
уважив В. Є. Кириченко, ц і 
умови стосувалися перших 
статутів земельних банків, до 
яких згодом неодноразово 
вносилися відповідні коректи-
ви [7, с. 85]. Так, уже через рік 
після затвердження до стату-
ту Полтавського земельного 
банку були внесені зміни, що 
стосувалися термінів кредиту. 
Відтепер довгострокові пози-
ки могли видаватися на 48 
років і 8 місяців, а позики, що 
забезпечувалися міською не-
рухомістю, – на 19 років і 11 

місяців. Певні корективи сто-
сувалися й розрахунків щодо 
платежів за позиками нових 
строків, а саме: з позик на 48 
років і 8 місяців і 19 років і 11 
місяців стягувалися вже не 
3 %, а 2,5 % росту. Крім того 
до 1 % було збільшено одно-
разовий платіж [11].

Третій  роз д іл  с тат у т у 
цього банку було присвячено 
обов’язковому страхуванню 
від вогню, тоді як четвертий 
– оцінюванню заставленого 
майна, зокрема, визначався 
порядок його оцінки й пере-
оцінки. Для цього складалися 
спеціальні інструкції, якими й 
керувались у своїй роботі пра-
цівники банку. Малося на меті 
оцінити не лише землю, а й 
інші чинники, що могли впли-
вати на ї ї вартість: набли-
женість до залізничної станції 
чи річкової пристані, наяв-
ність іншого ринку збуту, як-то 
велике місто або центр яр-
маркової торгівлі. Цей процес 
здійснювався як за, так би мо-
вити «нормальним» оцінюван-
ням (що найчастіше проходи-
ло без виїзду на місце знаход-
ження нерухомого майна), так 
і за «спеціальним», яке вима-
гало обстеження об’єкта в на-
турі з урахуванням зовнішніх 
чинник ів впливу на оц інк у 
майна.

П’ятий розділ відводився 
заставним листам, що вста-



��2013/123

Проблеми теорії та історії держави і права
новлювали умови випуск у 
банком цінних паперів задля 
акумулювання коштів, потріб-
них для функціонування цієї 
установи. Відповідний параг-
раф стат у т у вимагав,  аби 
сума випущених в обіг застав-
них листів не перевищувала 
суми здійснених банком дов-
гострокових позик під заставу 
нерухомості. Ці листи випус-
калися 4 -ма номіналами у 
100, 150, 500 і 1000 крб. Їх 
власникам вони забезпечува-
ли 6 % прибутку, які акціонер 
міг одержати в банку двічі на 
рік – 2 січня і 1 липня. Форма 
заставного листа визначала-
ся Міністерством фінансів, а 
друк виконувала Експедиція з 
виготовлення державних па-
перів. Погашувалися листи 
шляхом сплати їх номінальної 
вартості або знищення тих із 
них, що надійшли до банку 
відповідно до вимог його ста-
туту. Тиражування і знищення 
заставних листів проходили 
публічно у присутності 3-х де-
путатів, обраних загальними 
зборами акціонерів, й уповно-
важеної особи від Міністерс-
тва фінансів.

У шостому розділі стату-
ту охарактеризовано систему 
управління банком, на чолі 
яко го  с тояло прав л іння  у 
складі 5-ти осіб. Якщо на по-
чатку своєї роботи воно при-
значалося зі складу заснов-

ників, то згодом уже обирало-
ся на 3-річний термін. Члени 
правління визначали зі свого 
складу голову. Після 3-х років 
від початку відкриття банку 
двоє із членів правління – 
згідно з жеребкуванням – за-
лишали свої посади. Ще через 
рік двоє наступних членів теж 
повинні були покинути прав-
ління, а ще через рік його за-
лишав останній із членів прав-
ління. Отже, на практиці рота-
ція керівництва банку відбу-
валася кожного року шляхом 
виходу тих, хто відпрацював 
відведений для них час.

Ва ж ливою ланкою д ля 
ефективної роботи банку була 
діяльність оціночної комісії, 
яка складалася теж із 5 -ти 
членів, кожен з яких обирався 
загальними зборами акціо -
нерів. Право бути обраним на 
ту чи іншу посаду мали лише 
акціонери, які мали у своєму 
розпорядження не менше 25 
акцій банку.

У шостому розділі стату-
ту банку були чітко виписані 
повноваження його правлін-
ня. Кожен із 12 відповідних 
пунктів (які через обмежений 
обсяг даної публікації перелі-
чувати вважаємо недоціль-
ним) мав життєво вагоме зна-
чення для успіху на тогочас-
ному фінансовому ринку.

Сьомий розділ окреслю-
вав порядок функціонування 
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найвищого з правової точки 
зору органу – загальних зборів 
акціонерів, що скликалися в 
Полтаві. Вони могли бути як 
звичайними (щорічними), так 
і надзвичайними, що склика-
лись у випадку потреби вирі-
шити невідкладні справи. До 
того ж право голосу мали 
лише ті, хто мав не менше 10-
ти акцій. У кого ж було 30 ак-
цій, той мав 2 голоси; 60 акцій 
– 3 голоси, 100 – 4 голоси, 160 
і більше – 5 голосів. Загальні 
збори вважалися легітимни-
ми за умови наявності не мен-
ше 40 акціонерів, як і мали 
право голосу.

У восьмому розділі визна-
чався порядок р ічної  зв іт-
ності, що налічував 15 показ-
ників. У звіті слід було висвіт-
лювати всі сторони діяльності 
банку, які завдяки публікації 
ставали надбанням громад-
ськості, включаючи й органи 
де рж а в н о ї  в л а д и  в  о с о б і 
Міністерства фінансів. Пер-
ш и й  з в і т  о п у б л і к о в а н о  в 
1874  р.  [13 ] ,  о с тан н ій  –  у 
1917 р. [14]. Порядок розподі-
лу прибутку окреслювався в 
дев’ятому розділі статуту. Із 
загальної суми чистого при-
бутку не менше 10 % спрямо-
вувалося до запасного капі-
талу. Залишок же, якщо він не 
перевищував 8 % складочно-
го капіталу, використовувався 
у виді дивідендів по акціях. 

Якщо ж залишок перевищу-
вав 8 %, він розподілявся та-
ким чином: 65 % – додаток до 
дивідендів по акціях; 5 % – на 
користь службовців банку; ще 
5 % – на користь членів оці-
ночної комісії; 10 % – членам 
правління; 15 % – засновни-
кам банку або їх спадкоєм-
цям. Останні відрахування 
мали продовжуватися лише 
протягом 30 років після реєст-
рац і ї  с тат у т у банк у,  п ісля 
чого 15 % із цієї суми спрямо-
вувалися до фонду загальних 
дивідендів.

Останні 2 розділи (деся-
тий та одинадцятий) стосу-
валися порядку утворення й 
використання запасного капі-
талу та припинення діяльності 
банк у.  Завершував стат у т 
Полтавського земельного бан-
ку розділ дванадцятий – «За-
гальні постановлення», який 
містив лише 2 пункти: у першо-
му йшлося про те, що всі непо-
розуміння, виникаючі у процесі 
застосування на практиці ста-
туту, повинні розв’язуватися 
міністром фінансів, у другому 
містилося посилання на за-
гальноімперське законодавс-
тво про акціонерні товариства, 
керуючись яким і потрібно було 
вирішувати всі проблеми.

В історико-правовій літе-
ратурі нечасто можна зустріти 
інформацію про результати 
застосування тих чи інших за-
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конів, постанов або розпоряд-
жень відповідних органів вла-
ди. У даній статті вважаємо 
доцільним хоча б у загальних 
рисах проілюструвати еконо-
мічні наслідки функціонування 
Полтавського земельного бан-
ку як іпотечної установи. Для 
популяризації своєї діяльності 
його правління час від часу 
розміщувало в засобах масо-
вої інформації (в газетах і жур-
налах) рекламні оголошення. 
Водночас для потенційних 
клієнтів банку публікувалися 
довідкові видання, в яких не 
лише ішлося про основні по-
ложення статуту, що діяв на 
даний час, а й наводилися 
зразки необхідних для одер-
жання кредиту документів. 
Після внесення деяких змін до 
статуту в 1895 р. було опублі-
ковано «Справочную книжку 
для заемщиков Полтавского 
земельного банка», де пові-
домлялося, що відтепер діяль-
ність банку охоплювала уже, 
не тільки Полтавську й Чер-
н і г і в с ьк у,  а  й  Харк і вс ьк у, 
Київську й Волинську губернії 
[23, с. 3]. Наступні зміни у ста-
туті знайшли своє відбиття в 
новому аналогічному довідни-
ку, який побачив світ у 1911 р. 
На цей час поле діяльності 
банк у було розширено ще 
більше. Крім вищезгаданих у 
довіднику були названі Єре-
ванська й Єлисаветпольська 

губернії, а також Самарканд-
ська, Сир-Дар’ їнська, Фер-
ганська й Семипалатинська 
області, окремі міста Семире-
ченської област і,  г уберній 
Бессарабської й Херсонської 
(за винятком Одеського градо-
начальства). Максимальний 
термін іпотеки в цей час уже 
становив 66 років і 2 місяці, 
тобто майже порівняно із, як і 
в державному Дворянському 
й дещо більше порівняно із 
Селянським (55,5 років) бан-
ках [24, с. 7].

Певне уявлення про ре-
зультати діяльності Полтавсь-
кого земельного банку дають 
статистичні відомості за 1886–
1900 рр. (табл. 1). За 15 років 
XIX ст., що припадають на час 
світової аграрної кризи, під за-
ставу в 500 949 десятин землі 
цим банком було видано позик 
на загальну суму 27 270 700 
крб; до того ж середня вели-
чина кредиту з розрахунку на 
1 десятину землі становила 
54 крб 40 коп. Якщо порівняти 
цю цифру із середніми розра-
хунковими цінами, що мали 
місце в Полтавській губернії 
наприкінці XIX ст., то вияв-
ляється, що на одержану по-
зику купити нову ділянку землі 
було практично неможливо.
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Таблиця 1
Земельні позики, видані Полтавським земельним банком 

протягом 1886–1900 рр.*

Роки
Кількість 

заставлених 
маєтків

Кіль-
кість  

десятин 
землі

Середня 
величина 

маєтку

Сума 
виданого 
кредиту

Середня 
величина 
кредиту 

на 1 десятину 
землі

1886 284 56644 199 2 155 900 38

1887 290 31097 107 1 527 800 48

1886 202 17493 86 835 900 48

1889 236 38127 162 1 638 300 46

1890 242 24769 102 1 353 500 55

1891 232 28828 124 1 849 600 63

1892 315 38734 123 2 231 900 58

1893 398 46325 111 2 939 700 63

1894 490 48244 99 2 962 400 61

1895 498 40550 81 2 425 600 59

1896 344 28658 83 1 564 400 54

1897 323 32497 101 1 984 400 61

1898 306 23289 76 1 274 900 55

1899 308 20170 65 1 161 700 58

1900 354 25170 72 1 364 700 61

Разом 4822 500949 103,9 27 270 700 54.4

*Джерело: Статистический ежегодник Полтавского губернского земства  
на 1902 г. – Полтава: Тип. И.А. Дохмана и Л.Т. Фришберга, 1902. – С.162.

Так, середня ринкова ціна 
1 десятини землі у Полтавсь-
кій губернії протягом 1883 – 
1888 рр. становила 91 крб; у 
1897 р. – 103 крб, у 1900 р. – 

159 крб [22, с. 53]. Навіть най-
гірші за своєю якістю землі 
(болотяні сінокоси) оцінюва-
лися на Полтавщині у 80-х ро-
ках у середньому по 109 крб 
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за десятину; вартість же при-
с а д и б н и х  д і л я н о к  с я г а л а 
241 крб [20, с. 173]. Привертає 
уваг у стабільний попит на 
кредити Полтавського зе -
мельного  банк у  пр отягом 
усього періоду його функціо-
нування. Навіть за умов воєн-
ного стану 1914–1918 pp. се-
редньостатистичні показники 
щодо к ількості заставленої 
землі й суми виданих кредитів 
суттєво не відрізнялися від 
наведених у табл. 1. Скажімо, 
в 1916 р. у виді позик було ви-
дано 2 053 200 крб під заставу 
1 020 891 десятин землі [14, 
с. 50].

Ва ж ливим показником 
ефективності діяльності різ-
них банків (включаючи й Пол-
тавський земельний) був рі-
вень заборгованості їх клієн-
тів (табл. 2). Із розрахунку на 
одну десятину землі наймен-
ша заборгованість мала місце 
у клієнтів, які брали кредит у 
Товариства взаємного креди-
ту, справи якого в 90-х роках 
XIX ст. були передані до Дво-
рянського банку, де з метою 
обслуговування цих боргів і 
було створено особливий від-
діл. У цілому ж в акціонерних 
земельних банках борги були 
значно нижчими порівняно з 
державними. Особливо висо-
кими вони були в середовищі 
найменш забезпечених клієн-
тів, яких обслуговував Се-

лянський поземельний банк: 
– вони становили 132 крб на 
одну заставлену десятину 
сільськогосподарських угідь. 
Неважко собі уявити станови-
ще цієї категорії боржників. Як 
писали наприкінці XIX ст. ко-
респонденти Полтавського гу-
бернського земства, значна 
заборгованість селян з року в 
рік зростає, звільнитися від 
цього тягаря через брак деше-
вого кредиту селяни, безсум-
нівно, не в змозі [10, с. 275].

Проте й у Полтавському 
земельному банку було чима-
ло проблем з поверненням 
кредитів. У його звіті за 1905 р. 
зазначалося, що надання по-
зик стало неможливим, і час-
тина клієнтів зовсім відмови-
лася від отримання позик за 
тим курсом закладних листів, 
який пропонували банк іри. 
Позичальники, які випадково 
не зазнали економічної кризи, 
достроково скориставшись 
низьким курсом зак ладних 
листів, погасили борги. Вод-
ночас інша частина позичаль-
ників не змогла внести стро-
кові платежі, а правління бан-
ку у зв’язку зі страйками, що 
охопили країну,  не змогло 
вжити в ідповідних заходів 
щодо стягнення належних 
платежів і проведення торгів 
майна безнадійних боржників 
[19,  арк.  49].  Докорінні  со -
ціально-економічні й політич-
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ні зміни, що мали місце в Ук-
раїні після подій 1917 р., зумо-
вили припинення функціону-
вання всіх іпотечних банків, 
включаючи й Полтавський зе-
мельний.

У цілому ж аналіз органі-
заційно-правових засад діяль-
ності Полтавського земельно-
го банку вкотре підтверджує 
загальний висновок дослідни-

к ів,  що виникнення такого 
роду фінансових установ здій-
снювалося з приватної ініціа-
тиви тих латифундистів і пред-
ставників фінансового капіта-
лу, які краще орієнтувались у 
нових умовах, що панували на 
теренах Російської імперії піс-
ля скасування кріпосного пра-
ва й у  результат і  реформ  
6 0 - х  років XIX ст.

Таблиця 2
Заборгованість клієнтів земельних банків у Полтавській 

губернії станом на 1901 р.*

Назва 
банків

Кі
ль

кі
ст

ь 
за

ст
ав

ле
но

го
 м

ай
на

Кі
ль

кі
ст

ь 
де

ся
ти

н

О
ці

нк
а 

за
ст

ав
ле

-
но

ї з
ем

лі
, в

 к
ар

бо
-

ва
нц

ях

С
ум

а 
ви

да
но

го
 

кр
ед

ит
у

За
ли

ш
ок

 б
ор

гу
 н

а 
1 

сі
чн

я 
19

02
 р

.

Середня 
сума на 
одну де-
сятину

оц
ін

ки

кр
ед

ит
у

Харківсь-
кий зе-
мельний

6 059 57 458 5 939 488 3 242 000 2 952 993 104 54

Пол-
тавський 
земель-
ний

476 340 893 36 902 327 19 625 800 18 334 214 109 58

Дво-
рянський 2 077 617 432 73 898 273 41 301 800 40 187 674 120 66

Особли-
вий від-
діл 
Дво-
рянського

243 67 207 5 088 385 3 319 288 3 072 137 84 57

Селянсь-
кий 4 088 151 405 18 400 953 12 767 550 12 219689 132 89

Разом 12 943 1 234 395 140 229 426 80 256 438 76 766 707 114 65

*Джерело: Статистический ежегодник Полтавского губернского  
земства на 1904 год. – Полтава: Электр. типо-литогр. И.А .Дохмана,  
1904. – С. 125.
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Закріпивши контроль за 

роботою приватних іпотечних 
установ за Міністерством фі-
нансів, влада вже від самого 
п о ч ат к у  с п ря м о ву в а л а  ї х 
діяльність на фінансову під-
тримку поміщицького земле-
володіння – цього найвираз-
нішого пережитку феодальних 
відносин, що загалом гальму-
вало прогресивні зміни у сфері 
сільськогосподарського ви-
робництва. Одержавши в за-
ставу поміщицький маєток, 
банк ставав заінтересованим 
у його збереженні, оскільки 
той ставав джерелом прибут-
ків. Це, звичайно, уповільню-
вало, хоча й не зупиняло, про-
цес  с кор очення  землево -
лодінь привілейованих станів. 
Останнє ж у своїй основній 
масі так і не змогло витримати 
конкуренції із селянським гос-

подарством сімейного типу, 
де головним мотивом праці 
була боротьба за виживання, 
тобто виробництво продукції 
насамперед для потреб влас-
ної родини, а вже потім – для 
реалізації на ринку з метою 
збагачення.

Що стосується перспек-
тив подальшого дослідження 
різних аспектів організаційно-
правових засад діяльності 
Полтавського земельного бан-
ку, то заслуговують увагу, на 
нашу думку, питання, пов’язані 
зі з’ясуванням позиції уповно-
важених цього банку на з’їздах 
представник ів акціонерних 
банків, на яких розглядалося 
кредитування дрібних товаро-
виробників, з огляду на те, що 
на рубежі ХІХ–ХХ ст. таких 
з’їздів нараховувалося більше 
десяти.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПОЛТАВСКОГО 
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (1872–1917 ГГ.)
Селихов Д. А.

В статье проанализирован устав Полтавского земельного банка с точки 
зрения характеристики его организационно-правовой деятельности на рубеже 
ХІХ–ХХ веков. Освещены также некоторые экономически результаты деятель-
ности этого банка на фоне других, функционировавших в указанное время в 
Полтавском регионе.

Ключевые слова: земля, Устав, ипотека, земельный банк, кредиты, Полтав-
ская губерния.

ORGANIZATIONAL LEGAL PRINCIPLES OF CREATION OF POLTAVA LAND 
BANK IN THE CONTEXT OF ITS PRACTICAL ACTIVITY (1872-1917)

Selikhov D. A.
The Charter of Poltava Land Bank has been analyzed in the article in the terms 

of characteristics of its organizational legal activity at the turn of the XIX-XX centuries. 
Some economic results of this bank have also been elucidated against the background 
of other land banks which functioned at the appointed time in Poltava Region.

Key words: land, Charter, mortgage, land bank, loans, Poltava Province.
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Проблеми екологічного права  
й державного будівництва

Діяльність людини в остан-
ні 50 років завдала непоправ-
ної шкоди нашій планеті. Такий 
вердикт авторів наймасштабні-
шого в історії дослідження еко-
системи Землі – Millennium 
Ecosystem Assessment [7]. За 
1970 – 2005 рр. різноманітність 
форм життя на планеті скоро-
тилося на 30 %. Споживання 
прісної води зросло вдвічі, а в 
деяких регіонах воно на 20 % 
вище її відтворення. Промисло-
вий вилов у сто разів зменшив 
популяцію риби. З 1945 р. копа-
лини й земельні ресурси вис-
нажилися більше ніж за період 

XVIII – XIX ст. Аварія British 
Petroleum (BP) у Мексиканській 
затоці «загасила» Гольфстрім 
[2]. Згубними для природи ви-
явилися надінтенсивні методи 
сільського господарства, за-
бруднення довкілля хімікатами, 
нестримне зростання відходів, 
втрата генофонду й середовищ 
мешкання живої природи, де-
формація клімату й масова ви-
рубка лісів [10]. Новим еколо-
гічним лихом загрожує Україні 
видобуток сланцевого газу.

Попит на природні ресурси 
на третину перевищує пропо-
зицію, відмічається в доповіді 
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Для подолання екологічної кризи необхідно вирішити низку державно-пра-
вових проблем. Антропоцентричний підхід підлягає заміні екологічним імпера-
тивом з правовим забезпеченням рентабельності охорони природи. Завдання 
права – встановити такі умови «оренди» планети, щоб людині було комфортно в 
міру можливості сталого розвитку її природної рівноваги. ЄС дуже успішно здійс-
нює локальні екологічні програми, які частково виправляють ситуацію й у сусідів. 
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Ключові слова: екологічна катастрофа, антропоцентризм, екологічні про-
грами ЄС, сталий розвиток.
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Всесвітнього фонду дикої при-
роди ( W WF [22 ] )  і  G loba l 
Footprint Network - GFN [16]. 
Жителі Землі до 2010 р. витра-
тили капітал, наданий їм пла-
нетою. Одночасно закінчився 
простір для зберігання від-
ходів, включаючи парникові 
гази, що породжують кліматич-
ний хаос. Метод так званого 
«екологічного відбитку» пока-
зує площу екосистем, які пору-
шені господарською діяльніс-
тю, в розрахунку на душу насе-
лення. Скажімо, в Росії цей по-
казник становить приблизно 
3,7 га, в цілому у світі – 2,7 га, 
у Сполучених Штатах він іс-
тотно вище – майже 10 га. У Ве-
ликобританії – 5 га і т. д. Якби 
всі 6,5 млрд людей сьогодні 
жили за американськими стан-
дартами споживання ресурсів, 
знадобилося б чотири з поло-
виною планети, за європейсь-
кими – три [21]. Збиток, що на-
носиться природі тільки США й 
Китаєм становить 40 % загаль-
носвітового [11].

«Якими б жахливими не 
були наслідки нинішньої фінан-
сової кризи, це ніщо порівняно 
з насуванням екологічної ре-
цесії», – стверджує президент 
WWF [11]. У грошовому еквіва-
ленті людство щорічно, так би 
мовити, влазить у «екологічний 
борг», тобто знищує природних 
ресурсів на $ 4,5 трлн дол. 
порівняно з $ 2 трлн фінансо-

вих втрат. Як прокоментував 
результати дослідження генсек 
ООН, повна картина того, що 
відбувається з планетою, доз-
воляє зрозуміти навколишній 
світ, порядок його функціону-
вання і прийняти правильні рі-
шення щодо його захисту.

Перше, що можна зробити 
для оптимізації стану плане-
ти – зупинити конфронтацію 
й гонку озброєнь. За даними 
Стокгольмського інституту до-
с л і д женн я  пр обл ем с в і т у 
(SIPRI), з 1999 р. військові вит-
рати майже подвоїлися [7] й у 
даний час складають $ 1,5 трлн 
Світовий лідер за витратами 
на військові потреби – США 
(близько $ 600 млрд, або 41 % 
загальносвітового показника), 
друге місце пос ідає Китай 
($ 85 млрд – 6 %), третє й чет-
верте – Франція і Великобри-
танія ($ 66 і  $ 65 млрд), на 
п’ятому знаходиться Рос ія 
($ 59 млрд – 4 %). Найбільшими 
імпортерами зброї є Китай та 
Індія. При цьому не декларує 
свого військового бюджету 
Ізраїль.

Антикризов і  програми 
розвинених країн, як і раніше, 
ґрунтуються на стимулюван-
ні споживання, що фактично 
провокує кризи. Ресурсів пла-
нети для глобального спожи-
вання суспільством стає не-
достатньо, а інших у нас не-
має. Глава програми ООН з 
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навколишнього середовища 
(UNEP) відзначає, що ми живе-
мо на планеті, де за 200 років 
населення збільшилося з 1,5 до 
6,5 млрд. Років через 40 нас 
стане 9 млрд, і всього стане 
бракувати [9]. Нашим нащад-
кам при зубожінні угідь нале-
жить прогодувати на 50 % біль-
ше людей, жити з меншою кіль-
кістю води й майже без риби, а 
потроєння потреби електрое-
нергії добувати без викидів 
СО2. Усі ці попереджувальні 
вогні горять уже роками. Ситу-
ація стає трагічною, потрібно 
думати про фундаментально 
нові шляхи дії.

Глобальний зелений рене-
санс став би кінцем суспільства 
споживання. Якісне підвищен-
ня ефективності технологій і 
зниження відходів (тому що в 
природі їх взагалі немає) доз-
волить перейти до кругового 
циклу виробництва, як назива-
ють його японці, тобто здійсни-
ти, переробити і знову викорис-
товувати. Рецепт для 1,5 млрд 
людей – ефективність нарощу-
вання товарів за меншу ціну з 
прискоренням вичерпання ре-
сурсів – давно себе зжив, а еко-
номічну модель ХХ ст. не мож-
на переносити у ХХI [14]. Пере-
населення вчетверо в рамках 
неолібералізму призводить до 
зубожіння бідних і збагаченню 
багатих. При цьому людству в 
найближчі 40 років буде потріб-

но стільки їжі, скільки було ви-
роблено за попередні 8 тис. 
років [5]. Екологічне банкрутс-
тво, з урахуванням подвоєння 
витрати ресурсів за останні 
50 років, може призвести до ви-
черпання потенціалу планети 
вже у 2030 р.

Криза вимагає шукати ви-
ходи, змінювати світогляд, так 
би мовити, «сірого на зелене». 
А із так звана «зелена економі-
ка» створює робочі місця й за-
хищає природу.  У пошуках 
шляхів подолання кризи слід 
враховувати, що без здорової 
економіки не буде і сприятли-
вого довкілля [4]. Потрібні ін-
вестиції в енергозберігаючі 
технології, бо ми опалюємо 
скоріше не житла, а присадиб-
ні ділянки, посилюючи клімат. 
Якщо одні США розпочнуть 
економити енергію і розробля-
ти «зелені технології», це від-
чує вся планета, бо Америка 
– найбільший забруднювач ат-
мосфери. При цьому вже існу-
ють країни, які власним прикла-
дом доводять переваги «зеле-
ної економіки». Не тільки в 
Скандинавії, традиційному лі-
дері в екології, а й в Азії, Афри-
ці і Південній Америці в цій га-
лузі зростає число робочих міс-
ць. Уже сьогодні на прикладі 
рішень цих урядів стає очевид-
но, що шляхи розвитку еконо-
міки й захисту середовища 
можна об’єднати для поліпшен-
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ня рівня життя.
Як вважає екс-редактор 

Spiegel Online, автор книги «За-
падня глобализации: атака на 
процветание и демократию» 
Харальд Шуман, глобалізація 
може підтримати екологію [6]. 
Сучасна форма глобалізації, 
тобто об’єднання ринків, під-
приємств і культур, а також по-
токів інформації, – це утворен-
ня всесвітнього суспільства в 
тому вигляді, в якому воно ні-
коли не існувало раніше. Голо-
вна ознака нової епохи – де-
ржави й народи не можуть жити 
самі по собі, не враховуючи ін-
тереси інших країн. Але існую-
ча система нестабільна й може 
розвалитися, якщо її не вдас-
ться реформувати. Причин 
можливого краху три. Перша 
– зростання влади фінансових 
концернів, які й викликають ес-
калацію криз, друга – зміна клі-
мату. Увесь світ хоче жити, як 
промислово-розвинені країни 
живуть протягом десятиліть, 
що абсолютно неможливо. За-
раз п’ята частина людства вит-
рачає 4/5 усіх ресурсів. Якщо в 
перебігу глобалізації, скажімо, 
все більше людей захочуть 
мати власний автомобіль, опа-
лювальний будинок, ресурси 
вичерпаються, атмосфера за-
дихнеться від вихлопних газів, 
а планета перетвориться на 
звалище. Третя причина – в 
рамках глобалізації зростає 

бідність, мільярди людей не 
можуть себе прогодувати. Це 
порох потенційних воєн.

Чи можливо i як вирішити 
цi проблеми? У той час, як по-
токи капіталу й товарів стали 
глобальними і транснаціональ-
ні компанії (ТНК) діють поза 
будь-яких меж, уряди залиши-
лися в рамках кордонів своїх 
країн. Тим часом проблеми 
майбутнього можуть бути вирі-
шені тільки в глобальному спів-
робітництві. Національна за-
клопотаність урядів дозволяє 
цим компаніям розігрувати кар-
ту деструктивних моделей для 
власного збагачення.  Цей 
розрив – між глобально діючи-
ми підприємствами й націо-
нальними урядами – приносить 
прибуток тим, хто має крупний 
капітал, а все більшу частку от-
римує вузьке коло «хазяїв гри» 
[10]. Століття тому теж спос-
терігався стрибок глобалізації, 
але вибух протиріч в Америці і 
Європі спонукав монополі ї 
ввергнути світ у війни.

Таким чином, виникає ди-
лема: або людство вирішить ці 
проблеми, або внаслідок зміни 
клімату і нестачі ресурсів кон-
фронтація охопить усі народи 
Землі. Так чи здатен існуючий 
державний устрій упоратися з 
екологічними викликами і на-
скільки можна довіряти «зе-
леній технологі ї»? У грудні 
2010 р. саміт ООН з екології в 
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Копенгагені зазначив, що необ-
хідні заходи гальмуються не 
через незнання, а через егоїс-
тичність «тактики безквитково-
го пасажира» держав, які є па-
сивними у справі збереження 
клімату й розраховують на те, 
що викиди парникових газів 
скоротять інші – адже атмос-
фера планети загальна. Країни 
ж Європейського Союзу, навпа-
ки, імпортуючи більшість вугле-
воднів, у світлі Кіотського про-
токолу 1997 р. викидають на 
40 % менше парникових газів 
порівняно із США. І ЄС пораху-
вав, що решта держав планети 
можуть взяти на озброєння єв-
ропейський приклад зниження 
виробничих витрат і підвищен-
ня конкурентоспроможності за 
допомогою економії енергії.

Ще одним гальмом в еко-
логічній політиці є зародковий 
стан альтернативної, «зеленої 
економіки». Сьогодні вимоги 
екологів не забруднювати ат-
мосферу можна виконати тіль-
ки шляхом зниження економіч-
ної активності. Але демокра-
тичний уряд не в змозі заборо-
нити громадянам своєї країни 
користуватися, наприклад, ав-
томобілями, якщо замість цьо-
го не пропонується іншого виду 
транспорту, настільки ж ком-
фортного й недорогого. Та й 
навряд чи екологічну свідо-
мість можна змінити методами 
примусу. Законодавцям слід 

перейти від обмежень до полі-
тики заохочень, наприклад, ус-
тановити у світі єдину ціну на 
вуглеводні і квоти на викиди 
парникових газів в атмосферу 
з пільгами для країн, що розви-
ваються. Одночасно необхідно 
інвестувати у виробництво аль-
тернативні види енергії й поши-
рювати екологічні технології.

Забезпечення сталого роз-
витку вимагає також системної 
перебудови самої держави. У 
представницьких демократіях, 
що сформувалися в XIX ст., ви-
борні особи несуть відпові-
дальність тільки перед вибор-
цями своїх округів або країн, у 
той час як зміни клімату стосу-
ються біосфери всієї планети. 
Якщо ця система не буде змі-
нена, нас очікує «зелена дик-
татура», яка примусить до тяж-
ких зобов’язань, не прийнятих 
своєчасно шляхом голосуван-
ня [13].

Екологічна криза спонукає 
реформувати й міждержавні 
відносини. До 2015 р. кількість 
видобутих корисних копалин 
піде на спад і непідготовлені 
держави будуть змушені вво-
дити суворі обмеження й вести 
поодинці переговори з Органі-
зацією країн-експортерів на-
фти. Підвищиться небезпека 
суперництва між країнами: в 
одних можуть взяти гору авто-
ритарні тенденції, в інших вла-
да може вдатися до демагогіч-
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них обіцянок і війн. Ще в 70-х 
роках ХХ ст. допускалося, що 
протистояти екологічним викли-
кам зможе тільки так звана 
«доброзичлива тиранія». Сьо-
годнішні демократичні системи 
далеко в майбутнє не загляда-
ють. А потрібно бачити перс-
пективу хоча б на десятиліття, 
в той час як на останньому са-
міті «Великої двадцятки» при 
обговоренні проблеми клімату 
лідерів держав хвилювала 
лише можливість не виконува-
т и  п о в н і с т ю  п р и й н я т і 
зобов’язання.

Докорінно змінюється й за-
кріплювана правом система 
цінностей. Iз кінця XIX ст. од-
нією із засад демократичних 
суспільств стала свобода ви-
робляти і споживати все біль-
ше й більше, а свобода закін-
чувалася тільки там, де почи-
налася свобода інших, начеб-
то суспільства жили й розви-
валися не на Землі, а в про-
сторі, вільному від природних 
обмежень. Сьогодні ж межі на-
шої свободи визначаються ви-
могами виживання всього 
людства, й це важко сприйняти 
як політикам, так і виборцям. 
Може, поряд або замість вищих 
палат парламентів заснувати 
орган, який займатиметься 
лише питаннями довгостроко-
вого розвитку, який буде від-
стоювати стандарти життя, від-
повідаючі реальним ресурсам, 

і законодавчо симулюватиме 
нові технології.

Хоча зворотний бік сьогод-
нішніх «зелених» технічних до-
сягнень поки невідомий. У 
ХХ ст. такі інсектициди, як ДДТ, 
або радіоактивність вважалися 
вершиною технологічного про-
гресу. Їх небезпечні властиво-
сті виявилися пізніше. В епоху 
постмодерну техніка обіцяє 
зробити людину незалежною 
від природи, зсунувши її у вір-
туальну дійсність. А планета 
тим часом може знайти нову 
рівновагу, за якої не буде місця 
людству. Ось чому найнебез-
печніше сьогодні – продовжу-
вати нестримне споживання 
природних ресурсів і чекати чу-
десних технічних рішень без 
зміни життєвих стандартів і са-
мої парадигми цивілізації.

«Ми – останнє покоління, 
здатне протистояти катастро-
фі! – заявив екс-президент 
Франції Саркозі. – І якщо ми не 
почнемо діяти негайно, новим 
поколінням буде під силу лише 
обмежити масштаби катакліз-
мів, а не запобігти їм» [1]. Від-
повідно, національна позика 
2009 р. була спрямована на де-
ржавне забезпечення сталого 
розвитку, бо приватний сектор 
зі своїми тимчасовими імпера-
тивами тут не є головним грав-
цем [3]. І жоден широкомасш-
табний план економічного роз-
витку не обійдеться без еколо-
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гічного складника, який усе 
більше стає домінантою де-
ржавній політиці.

У цьому світлі найефек-
тивнішими вбачаються заходи 
з подолання вже не тільки еко-
номічної та екологічної, а сис-
темної кризи нашої цивілізації, 
що вживаються Європейським 
Союзом. Спочатку екологічна 
політика ЄС була зосереджена 
на вирішенні гострих проблем 
у межах Співтовариства. По-
дальшим еволюційним кроком 
стало визнання, що екологічні 
проблеми загрожують балансу 
планети в цілому. Відповіддю 
стала Конференція ООН 1972 р. 
в Стокгольмі, яка заклала нове 
розуміння навколишнього се-
редовища. Ріо-Конференція 
1992 р. (UNCED) закріпила гло-
ба льну  пол і тичну  волю й 
зобов’язання щодо ефективних 
дій в іншому вимірі. Крім рам-
кових конвенцій про зміну клі-
мату, біологічне різноманіття і 
принципи збереження й розвит-
ку лісів, UNCED проклала шлях 
уперед за допомогою прийнят-
тя «Земної хартії» і Порядку де-
нного на ХХІ ст.

Уже Перша екологічна про-
грама ЄС 1973 р. [17] закликала 
розглядати навколишнє сере-
довище не як зовнішній аспект 
занепокоєння, а як фундамент 
прогресу. У якості принципів 
було закріплено розроблення 
довгострокової концепції еко-

логічної політики, ефективний 
вплив глобальних досліджень 
у галузі довкілля на державну 
політику й перетворення охо-
рони природи на справу кожно-
го члена Співтовариства. Чет-
верта еколог ічна програма 
1987 р. [18] спонукає Євроко-
місію залучати до природоохо-
ронної політики індустрію, 
профспілки й НУО: екологічні 
вимоги вже не зводяться до 
інструкцій і витрат, а стали 
фактором оптимізації всіх на-
прямків політики Співтоварис-
тва.

Маастрихтський договір 
про Європейський Союз 1992 р. 
ввів як одну з основних цілей 
ЄС сприяння сталому зростан-
ню, погодженому з навколиш-
нім середовищем (ст. 2). У чис-
лі головних напрямків діяль-
ності ЄС закріплюється політи-
ка у сфері довкілля (ст. 3k) з 
високим рівнем захисту й інтег-
рація екологічних вимог в інші 
напрямки політики Співтова-
риства (ст. 130r).

Стратегія П’ятої екологіч-
ної програми 1993 р. [19] зачі-
пає не тільки компетентні де-
ржавні структури, а й усіх дій-
ових осіб економіки і громадян. 
Послідовний розвиток отримав 
принцип превентивності й 
«поділу відповідальності» за 
стан навколишнього середови-
ща. Розширено діапазон інс-
трументів правової охорони 
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природи. Багато нововведень 
у законодавстві Співтоварист-
ва стали результатом вико-
ристання уже перевірених до-
сягнень. При цьому одні «еко-
номічні й податкові інструмен-
ти» були звернені до ринкових 
законів і покликані перекласти 
тягар витрат у галузі охорони 
навколишнього середовища на 
тих, кому в кінцевому рахунку 
призначені плоди відповідної 
діяльності: товари й послуги 
(підхід «інтерналізації витрат»); 
другі становлять собою «доб-
ровільні зобов’язання» забруд-
нювача; треті покликані всту-
пити в дію, якщо заходи перших 
2-х категорій виявляться нее-
фективними і будуть зводити 
до цивільної відповідальності 
забруднювача за завдану шко-
ду.

Ріо-Конференція 1992 р., 
Порядок денний на ХХІ ст. і 
нині діюча Шоста екологічна 
програма 2002 [20], розробле-
на перед самітом РІО +10 в Йо-
ганнесбурзі, націлені на досяг-
нення усталених моделей всес-
вітнього розвитку. Шість еколо-
гічних програм ЄС надали нове 
життя майже 300 законодавчим 
актам, що охоплюють забруд-
нення атмосфери, води і ґрун-
ту, управління відходами, захо-
ди безпеки щодо хімікатів і біо-
технології, стандарти продук-
ції, оцінки впливу на екологію й 
захист природи. Законодавс-

тво ЄС посилює діалог з голо-
вними акторами політики й еко-
номіки, наказує враховувати 
потенційні вигоди й витрати дії 
або бездіяльності. Особлива 
увага приділяється ефектив-
ності екологічного законодавс-
тва Співтовариства у всіх де-
ржавах-членах на стадіях зако-
нодавчої ініціативи, доведення 
пропозиції до якості законопро-
екту і при досягненні можли-
вості здійснення розробленого 
припису й надання йому нор-
мативної сили.

Уся людська діяльність 
впливає на біофізичний світ і 
знаходиться під його впливом. 
Здатність контролювати умови 
цих взаємовідносин визначає 
сталість і потенціал соціально-
економічного розвитку. У ме-
жах ЄС усталеність політики у 
сфері промисловості, енерге-
тики, транспорту, сільського 
господарства й регіонального 
розвитку залежить від підтрим-
ки потенціалу навколишнього 
середовища.

Досягнення балансу між 
людською діяльністю, розвит-
ком і захистом довкілля вима-
гає поділу обов’язків при спо-
живанні природних ресурсів. 
Це передбачає інтеграцію еко-
логічних вимог у формування й 
виконання всіх напрямків полі-
тики, в рішення державних ор-
ганів, у керівництво виробничи-
ми процесами і в індивідуальну 
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поведінку. Якщо раніше захист 
навколишнього середовища в 
ЄС ґрунтувався головним чи-
ном на законодавчому підході 
(«зверху вниз»), то нова стра-
тегія передбачає залучення 
всіх економічних і соціальних 
партнерів («знизу вгору»). Взає-
мозалежність і ефективність 
обох підходів залежать від рів-
ня і якості партнерського діа-
логу, підтримуваного надійною 
інформацією і злагодженістю 
партнерів, які часом мають су-
перечливі  короткострокові 
пріоритети.

Термін «сталість» означає 
стратегію тривалого соціаль-
но-економічного розвитку без 
шкоди для довкілля і природ-
них ресурсів, від якості яких за-
лежать тривалість людської 
діяльності й подальший «роз-
виток, який задовольняє потре-
би сьогодення, не ставлячи під 
загрозу здатність майбутніх по-
колінь задовольнити власні 
потреби» [15]. Сталий розви-
ток передбачає збереження 
загальної рівноваги й цінності 
основних природних запасів, 
перевизначення коротко-, се-
редньо- і довгострокових вар-
тісно-прибуткових оціночних 
критеріїв та інструментів, що 
віддзеркалюють реальні со-
ціально-економічні ефекти й 
цінності споживання і збере-
ження, а також рівноправні роз-
поділ і використання ресурсів 

між націями й регіонами світу 
в цілому.

На відміну від попередніх 
екологічних заходів заборонно-
го характеру з опорою на підхід 
«ви не повинні», нова стратегія 
схиляється до підходу «давай-
те працювати разом», який став 
можливим у силу усвідомлення 
в діловому світі, що індустрія 
– не тільки суттєва частина 
екологічної проблеми, а й фак-
тор її вирішення. Новий підхід 
передбачає, зокрема, зміцнен-
ня діалогу з промисловістю й 
підтримку добровільних угод та 
інших форм саморегулювання. 
Довіра до Європейського Сою-
зу пропорційно тій мірі, в якій 
він тримає в порядку свою 
власну оселю.

Щоб викликати суттєві змі-
ни в поточних тенденціях і ме-
тодах, залучити всі верстви 
суспільства до повного поділу 
відповідальності, вводитися 
широке поєднання інструментів 
4-х видів: (а) законодавчих, 
особливо у випадках високого 
р и з и к у ,  м і ж н а р о д н и х 
зобов’язань, єдиних правил і 
стандартів; (б) ринкових, що 
спонукають виробників і спожи-
вачів до відповідального вико-
ристання природних ресурсів, 
запобігання забруднення і від-
ходів, обліку зовнішніх еколо-
гічних витрат і встановлення 
преференцій для екологічно 
сприятливих товарів і послуг; 
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(в) горизонтальних, тобто ба-
зових даних, що підтримують 
дослідження, технології, пла-
нування і просвітництво; (г) фі-
нансових, чутливих до еколо-
гічних вимог у різних регіонах 
та узгоджених іззаконодавс-
твом.

Євросоюз однозначно вка-
зав: щоб зустріти екологічні 
виклики нового тисячоліття й 
рушити усталеним шляхом роз-
витку, необхідно зосередитися 
на агентах і діях, що ушкоджу-
ють навколишнє середовище й 
вичерпують запаси природних 
ресурсів, а не чекати (як це 
було в минулому), поки пробле-
ми виникнуть. Це вимагає іс-
тотної зміни норм людського 
споживання й поведінки і під-
тримки дій Співтовариства роз-
поділом відповідальності на 
всіх рівнях суспільства, вклю-
чаючи уряди, регіональну й міс-
цеву владу, неурядові організа-
ції, фінансові установи, вироб-
ництво, підприємства і грома-
дян.

Централізована стратегія 
зводить воєдино необхідні за-
ходи, але здійснювати їх слід 
на відповідних рівнях у комплі-
ментарному порядку й відповід-
но зі здатністю діяти. Тому ос-
новна стратегія полягає в 
повній інтеграції екологічного 
та інших напрямів політики 
через активну участь усіх го-
ловних дійових осіб суспільс-

тва (адміністрації, підприєм-
ців, широкої громадськості) за 
допомогою розширення й пог-
либлення інструментів конт-
ролю й поведінкової зміни, 
включаючи більш активне ви-
користання ринкових сил.

На думку ЄС, роль держави 
є кардинальною не тільки в за-
конодавчому приреченні, а й у 
плануванні та регулюванні 
умов економічного розвитку, в 
управлінні землекористуван-
ням, у забезпеченні доступ-
ності інформації, освіти й нав-
чання, у ринковому впливі за 
допомогою політики оподатку-
вання. У загальному русі до 
сталого розвитку на уряди пок-
ладаються особливі обов’язки 
як стосовно державної влас-
ності й управлінської діяль-
ності, так і щодо створення сис-
теми забезпечення стимулів та 
усунення перешкод для еколо-
гічних ініціатив підприємців і 
громадян.

Місцеві й регіональні орга-
ни відіграють важливу роль у 
створенні чинних актів і в засто-
суванні принципу субсидіар-
ності. У сфері державного і 
приватного підприємництва 
необхідно враховувати тривалі 
витрати природних ресурсів і 
ступінь шкідливості виробниц-
тва в ціні кінцевих продуктів і 
послуг. Вимагає всебічного роз-
витку і правова політика в га-
лузі споживчих товарів, щоб 
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такі ринкові механізми, як еко-
ярлик, допомагали змінювати 
людську поведінку і сприяти ін-
тересам навколишнього сере-
довища. Низку важливих ролей 
в охороні довкілля може видігра-
вати кожен представник грома-
дянського суспільства: (а) як 
особистість, стурбована за-
гальним станом навколишнього 
с е р е д о в и щ а ,  о с о б и с т о г о 
здоров’я і якості життя наступ-
них поколінь, (б) як відповідаль-
ний громадянин, який впливає 
на політичні рішення, (в) як спо-
живач товарів і послуг, джерело 
забруднення й відходів у межах 
будинку, (г) як підприємець або 
службовець i (д) як мешканець 
приміської зони й шукач дозвіл-
ля.

Законодавство залишаєть-
ся центральною ланкою при ви-
рішенні екологічних проблем, а 
повна і правильна імплемента-
ція прийнятих норм є пріорите-
том. Акцент робиться на розроб-
ленні нових правових актів ЄС 
й оптимізації діючих, а також 
на ефективній імплементації 
й забезпеченні примусовою си-
лою законодавства Співтова-
риства, що передбачає: а) за-
твердження шанобливого став-
лення до екологічних правил і 
припинення  ї х  п ору шень; 
б) удосконалення процедур 
правозастосування, інспекції, 
моніторингу законодавства в 
державах-членах; в) система-

тичний огляд застосування еко-
логічних норм; г) обмін інфор-
мацією про передову практику 
з імплементацією законодавс-
тва ЄС поряд з використанням 
Європейської мережі з імпле-
ментацією й забезпеченням 
екологічного права примусовою 
силою (IMPEL network).

Так само, як нормальне під-
приємство докладає зусилля з 
підтримання і збільшення свого 
капіталу, вкладає гроші в засо-
би обслуговування, розширює 
виробництво, купує нове об-
ладнання і покращує якість пос-
луг, щоб зберегти своє здоров’я, 
так і планета Земля вимагає 
«інвестицій» для підтримки здо-
рової екосистеми й забезпечен-
ня тривалого і сталого еконо-
мічного зростання. Майбутні 
покоління залежать від внеску, 
зробленого сьогодні. Відмова 
від інвестицій у необхідний час 
може в результаті вивести з біз-
несу цілі регіони й у кінцевому 
підсумку саму цивілізацію.

Ак т уальним видається 
розроблення адекватного й 
ефективного механізму оціню-
вання із забезпеченням подвій-
ної вимоги захисту довкілля і 
сталого розвитку. Поки важко 
вказати потенційну «вартість» 
екологічних програм для де-
ржав-членів, регіональних і 
місцевих гілок влади й еконо-
мічних акторів. Щоб концепція 
сталого розвитку отримала 
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кредит довіри, остаточні виго-
ди повинні в результаті переви-
щувати витрати. З урахуван-
ням незмінного курсу України 
на євроінтеграцію державно-
правовий досвід Європейсько-

го Союзу щодо подолання еко-
логічної кризи вбачається ці-
льовою стратегією й необхід-
ним інструментарієм для по-
дальшого розвитку нашої суве-
ренної держави.

Список літератури: 1. 2008-й стал для Евросоюза годом серьезных испытаний 
// DW. Европа. 25.12.2008 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.dw-world.
de. 2. Гольфстрим ушел от берегов Британии // ВВС. – 1 апр. 2013 г.[Электрон. ресурс]. 
– Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/russian/multimedia/2013/04/130401_ v_gulf_stream_
1april.shtml. 3. Государственный заем. Президент Саркози распределяет 35 миллиар-
дов евро // RFI 14/12/2009 [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.russian.rfi.
fr. 4. Економіка: криза врятує екологію? // DW-World. Людина й довкілля. – 10.01.2009 р. 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw-world.de. 5. К 2050 году Земля из-
менится до неузнаваемости // From-UA, 24 Февраля 2011 г. [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.from-ua.com. 6. Мартин Г.-П. Западня глобализации: атака на про-
цветание и демократию // Г.-П. Мартин, Х. Шуман / М.: Альпина, 2001. – 335 с. 7. Обще-
мировые военные расходы составляют 1,46 триллиона долларов // DW-World. Мир. – 
08.06.2009 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.dw-world.de. 8. Оценка 
экосистем на пороге тысячелетия [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.
maweb.org/ru/index.aspx. 9. Ресурсів однієї планети для глобального суспільства спо-
живання замало // DW-World. Наука й техніка. – 28.02.2010 р. [Електрон. ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.dw-world.de. 10. Свободная пресса. – 25 мая 2011 г. [Электрон. 
ресурс]. – Режим доступа: http://svpressa.ru. 11. Человек убивает планету, считают эко-
логи // BBC. Технологии. 30 марта 2005 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://
news.bbc.co.uk. 12. Экологический апокалипсис назначен на ближайшую субботу // 
From-UA. – 17 августа 2010 г. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.from-
ua.com. 13. Экология и демократия // Экономика, политика, общество // Radio France 
Internationale – RFI. 19.11.2009. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.russian.
rfi.fr. 14. Association for the Advancement of Science, AAAS [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.aaas.org/. 15. Brundtland Repor t of the World Commission on 
Environment and Development: Our Common Future [Электрон. ресурс]. – Режим досту-
па: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 16. Global Footprint Network [Электрон. 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN. 17. First 
Environmental Action Programme // Official Journal of the EU − OJ C 009 15.03.1973. 18. Forth 
Environmental Action Programme // OJ C 328 07.12.1987. 19. Resolution of the Council and 
the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council 
of February 1993 on a Community programme of policy and action in relation to the environment 
and sustainable development // OJ C 138 17.05.1993. 20. Sixth Environment Action Programme 
// 1600/2002/ЕС OJ L 242, 10.9.2002. 21. Worldwatch Institute [Электрон. ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.worldwatch.org. 22. World Wilde Fund International [Электрон. 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.wwf.org.

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гетьман А. П., Лозо В. I.
Для преодоления экологического кризиса необходимо решить ряд госу-

дарственно-правовых проблем. Антропоцентрический подход подлежит замене 
экологическим императивом с правовым обеспечением рентабельности охраны 
природы. Задача права – установить такие условия «аренды» планеты, чтобы 
человеку было комфортно в меру возможности устойчивого развития ее при-
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родного равновесия. ЕС весьма успешно осуществляет локальные экологичес-
кие программы, которые частично исправляют ситуацию и у соседей. Украина, 
взявшая курс на евроинтеграцию, может участвовать в формировании альтер-
нативной модели развития.

Ключевые слова: экологическая катастрофа, антропоцентризм, экологи-
ческие программы ЕС, устойчивое развитие.

SOME STATE-LEGAL PROBLEMS OF OVERCOMING ENVIRONMENTAL CRISIS 
IN GLOBALISATION ERA
Getman A. P., Lozo V. I.

A range of the state-legal problems urgent for overcoming of environmental crisis. 
The anthropocentric approach is subject to replacement with an ecological imperative 
with legal maintenance of profitability of environmental management. The aim of the 
law is to establish conditions of «rent» of a planet with comfort for mankind within 
sustainable development of natural balance. EU environmental programs are quite 
successful. Ukraine, joining the eurointegration course, can cooperate with partners in 
formation of alternative model of development.

Key words: environmental disaster, anthropocentrism, EU environmental 
programs, sustainable development.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ  
СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Проведено аналіз сутності влади в АРК, її основних структурних складових; 
розглянуті елементи структури органів влади автономії, взаємодія між ними, а 
також з іншими підсистемами влади, що функціонують на території АРК, − де-
ржавною й муніципальною. Запропоновані основні напрямки з удосконалення 
системно-структурної організації органів публічної влади в АРК.

Ключові слова: публічна влада АРК, система публічної влади, системно-
структурна організація, взаємодія в системі органів влади.

На сучасному етапі розвит-
ку територіальної організації 
влади важливу роль у консти-

т уц ійно -правов ій док трин і 
відіграє визначення правового 
статусу Автономної Республіки 
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Крим. Для цього провадиться 
аналіз різних сфер функціону-
вання її органів і рівня автоном-
ності останніх у процесі їх ор-
ганізації й діяльності. Вивчали 
проблему функціонування ор-
ганів влади АРК такі вчені, як 
Б .  В .  Б а б і н ,  М .  В .  Б а г р о в , 
В. М. Велігодський, О. Л. Копи-
л е н к о ,  І .  Й .  М а г н о в с ь к и й , 
К. В. Смирнова [Див.: 2-4; 7; 8; 
11] та ін.

У той же час залишаються 
певною мірою недослідженими 
к о м п е т е н ц і й н і  п и т а н н я , 
пов’язані зі взаємовідносинами 
автономії та її органів з органа-
ми державної влади, з вирішен-
ням конфліктних ситуацій, ут-
воренням органів автономії і 
встановленням їх системи. У 
цілому ж вони стосуються пов-
ноцінного життя населення 
АРК й реалізації ним права са-
моуправління, від яких цілком 
залежить і система органів пуб-
лічної влади, функціонуюча в 
межах АРК, як і  проблеми, 
пов’язані із цим.

Як зазначає В. Є. Чиркін, 
держава, будучи публічно-
владним утворенням є не прос-
то володарюючою структурою. 
Вона ще й визначає предмети 
відання й повноваження інших 
органів публічних гілок влади, 
засади їх організації й діяль-
ності [12, c. 65]. А це позна-
чається на взаємовідносинах 
органів державної влади й ор-

ганів автономії, де останні, не-
зважаючи на декларований рі-
вень незалежності й самостій-
ності, залежать від органів де-
ржавних.

У працях багатьох фахів-
ців-конституціоналістів влада 
в Автономній Республіці Крим 
розглядається як самостійний 
вид публічної влади. Тому ви-
никає питання про територіаль-
ну організацію останньої, її те-
риторіальні межі й окремі до-
даткові умови її існування. Зок-
рема, В. Є. Чиркін указує, що 
кожен вид публічно-правового 
утворення має свій різновид 
публічної влади. Із цього мож-
на констатувати, що мають 
право на життя такі категорії, 
як «публічна влада села», 
«публічна влада селища», 
«публічна влада міста» тощо. 
Водночас доречно виникає пи-
тання щодо їх кардинального 
розмежування, наявності в них 
певних особливостей. І на цій 
підставі за браком такої спе-
цифіки доводиться об’єднувати 
територіальну владу на цьому 
рівні під назвою «муніципаль-
на». У такий спосіб вибудо-
вується так званий полісистем-
ний комплекс, у центрі якого – 
система публічної влади, вер-
шиною якої, на думку науковця, 
виступає державна влада [12, 
c. 83]. За таких умов, з нашого 
погляду, втрачається рівно-
правність окремих видів пуб-
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лічної влади, які за своєю сут-
ністю мають бути рівноправни-
ми, щоб не втратити довіри на-
селення й не привести до узур-
пації влади. Аналіз компетенції 
органів державної влади в АРК 
свідчить про їх посилені конт-
рольні повноваження щодо 
функціонування системи цих 
органів.

Влада в АРК поряд з муні-
ципальною й державною не 
лише має відповідну автоном-
ність, а й гарантується низкою 
конституційно-правових засад: 
незалежністю й самостійністю 
матеріально-фінансовою, ор-
ганізаційною, правовою та ін. 
Специфіка території АРК поля-
гає в тому, що вона об’єднує 3 
підсистеми органів публічної 
влади, які шляхом координації 
функціонують в її межах. Цей 
статус АРК підкреслюється на-
явністю в ній власної Конститу-
ції [5; 1999. – № 5-6. – Ст. 43] й 
деякими іншими привілеями. 
Однак формалізація таких чин-
ників на правовому рівні, як 
вбачається, потребує ще дове-
дення того, що система органів 
в автономії уособлює певну 
специфічну владу чи її вид.

Вважаємо, що слід погоди-
тися з позицією С. В. Дрожжи-
ної, яка вказує, що в теоретич-
ному розумінні автономія на-
ціонально-державна є різнови-
дом територіальної, один зі 
способів вирішення національ-

ного питання. Вона надає окре-
мим територіям унітарної де-
ржави, які населяють представ-
ники національних меншин, 
широкої самостійності і влас-
них атрибутів державності, які 
охоплюють: а) систему держав-
ної влади, що формується не-
залежно від центру; б) консти-
туційні акти; в) установлену 
центром законодавчу компе-
тенцію; г) офіційну мову; д) гро-
мадянство. Суб’єкт національ-
но-державної автономії є де-
ржавним утворенням, обсяг 
повноважень якого, по суті, не 
менший порівняно з суб’єктом 
федерації. Прикладом може 
бути статус Автономної Рес-
публіки Крим в Україні, хоча що 
стосується офіційної мови і 
громадянства, національно-де-
ржавна автономія Криму, на 
думку вченої, має низку не-
доліків [6, c. 15].

Як бачимо з аналізу ст. 1 
Конституції АРК, специфіка 
діяльності органів цієї респуб-
ліки полягає в тому, що разом 
із власною правовою базою ос-
тання має свої органи публічної 
влади, подібні до яких не утво-
рюються в інших регіонах Ук-
раїни, власну територію, чітко 
окреслену відповідними межа-
ми, які, однак, установлюються 
органами державної влади, 
свою символіку тощо. Поряд із 
цим в АРК як на рівноправній 
адміністративно-територіаль-
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ній одиниці, передбачається 
створення системи державних 
органів – прокуратури, судів, 
територіальних представництв 
центральних органів виконав-
чої влади, місцевих державних 
адміністрацій, а також низки 
специфічних інституцій, влас-
тивих лише території автономії. 
Отже, йдеться про поєднання 
на території Криму діяльності 
державного апарату з апара-
том АРК й органами місцевого 
самоврядування.

Важливі функції в межах 
автономії здійснює державна 
влада, яка виступає інтегрую-
чим чинником щодо інших видів 
влади. На цьому рівні поряд з 
такими загальнодержавними 
органами влади, як Верховна 
Ра да,  Президент,  Каб інет 
Міністрів України, центральні 
органи виконавчої влади Украї-
ни, суттєве значення мають де-
ржавні органи, утворені спе-
ціально для роботи в АРК – 
Представництво Президента в 
АРК [2; 2000. – № 21. – Ст. 158] 
і місцеві державні адміністрації 
[2; 1999. – № 20-21. – Ст. 190], 
що функціонують у районах ав-
тономії й м. Севастополі. За-
значені органи публічної влади 
здійснюють переважно конт-
рольно-наглядові функції щодо 
роботи органів влади АРК, 
представляючи в межах авто-
номії Президента й уряд Украї-
ни. Парламентського представ-

ництва в АРК немає, що свід-
чить про особливий правовий 
статус Верховної Ради АРК, яка 
сама представляє автономію, 
видає постанови й рішення, що 
мають для вс іх в ї ї  межах 
обов’язковий характер. У той 
же час акти, які видає Верхов-
на Рада України, є обов’язковими 
для виконання на всій території 
України, в тому числі й на тери-
торії АРК, що свідчить лише 
про брак постійного моніторин-
гу з боку парламенту України 
за діяльністю Верховної Ради 
автономії, бо такий контроль 
перебрав на себе Президент 
України. Як бачимо, влада пуб-
лічна в АРК обмежується де-
ржавною шляхом застосування 
методів контролю, координації, 
соціально-економічного й полі-
тичного планування і централі-
зованого нормативного регу-
лювання найважливіших сфер 
життєдіяльності автономії. На 
сьогодні система органів АРК 
визначається централізовано 
державною владою, а самі 
вони вправі лише координува-
ти внутрішньо організаційну по-
будову й вирішувати поточні 
проблеми, пов’язані з виконан-
ням їх призначення.

Специфічні питання вини-
кають у процесі функціонуван-
ня державної виконавчої влади 
на рівні АРК. Так, згідно із За-
коном України «Про центральні 
органи виконавчої влади» пов-
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новаження міністерств, інших 
центральних органів поширю-
ються на всю територію держа-
ви (ст. 1) [2; 2011. – № 38. – 
Ст. 385]. У ч. 2 ст. 13 цього За-
кону зазначено,  що тери -
торіальні органи міністерства 
можуть утворюватися в АРК, 
областях, містах Києві й Севас-
тополі, районах, районах у міс-
тах, містах обласного, респуб-
ліканського (АРК) значення і як 
міжрегіональні територіальні 
органи (у разі їх створення), 
повноваження яких поширюєть-
ся на декілька адміністративно-
територіальних одиниць. Таким 
чином, виникає питання сто-
совно взаємовідносин тери-
торіальних підрозділів цент-
ральних органів виконавчої 
влади в АРК [10] і республі-
канських міністерств. З нашого 
погляду, за такої ситуації від-
бувається дублювання повно-
важень деяких органів і як на-
слідок – розпорошення відпові-
дальності за ту чи іншу сферу. 
Ця проблема повною мірою не 
вирішується навіть за умови, 
що нормотворець у своїх поло-
женнях про центральний орган 
влади в АРК зазначає, що ос-
танній керується актами від-
повідного центрального органу 
влади України. Крім того, пара-
лельне функціонування декіль-
кох ідентичних за функціональ-
ним спрямуванням органів при-
зводить до необхідності утри-

мувати чисельні штати, а зна-
чить і до зайвого витрачання 
матеріально-фінансових ре-
сурсів.

До того ж вважаємо, втра-
ч а ю т ь с я  к о о р д и н а ц і й н і 
взаємозв’язки центральних ор-
ганів влади автономії та її міс-
цевих державних адміністра-
цій. На практиці, як правило, на 
рівні районів окремі центральні 
органи влади України тери-
торіальних підрозділів не утво-
рюють, а у складі місцевих де-
ржавних адміністрацій створю-
ються профільні головні управ-
ління й управління, що опіку-
ються питаннями певного сек-
тора. Останні, у свою чергу, 
будучи структурними підроз-
ділами органу державної вла-
ди, підпорядковуються від-
повідним вищестоящим орга-
нам на загальнодержавному 
рівні. На рівні ж самої автономії 
держава не має власних тери-
торіальних структур, оскільки 
така діяльність здійснюється 
центральними органами влади 
АРК. Вплив же вищих виконав-
чих органів влади автономії на 
діяльність місцевих державних 
адміністрацій та їх структурних 
підрозділів є дещо обмеженим 
і забезпечується лише за допо-
могою координації-взаємодії.

На наше переконання, де-
ржавна влада в АРК має лише 
сприяти реалізації функцій ав-
тономії, бути допоміжною для 
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публічної влади АРК, не погли-
наючи всіх сфер функціонуван-
ня республіканських інституцій. 
Цю проблему можна розв’язати 
2-ма шляхами. По-перше, на 
законодавчому рівні можна по-
силити подвійне підпорядку-
вання місцевих державних ад-
міністрацій та їх окремих струк-
турних підрозділів, забезпе-
чивши в такий спосіб вплив ви-
конавчої влади автономії. Вод-
ночас необхідною умовою по-
винно стати забезпечення под-
війного підпорядкування й са-
мих центральних органів влади 
АРК відповідним центральних 
органам виконавчої влади Ук-
раїни. Другий шлях полягає в 
забороні центральним органам 
виконавчої влади України ство-
рювати на рівні АРК їх тери-
торіальні підрозділи. Треба на-
дати можливостей централь-
ним органам виконавчої влади 
автономії утворювати власні, 
підпорядкувавши при цьому їх 
відповідним центральним орга-
нам виконавчої влади Украї-
ни.

У складній системі публіч-
ної влади автономії особливе 
місце посідають такі її органи 
влади, як Верховна Рада АРК, 
Рада Міністрів АРК, республі-
канські міністерства, інші цен-
тральні органи влади. І хоча 
про принцип поділу влади у ст. 
3 Конституції АРК не йдеться, 
все ж спостерігається певне 

виокремлення її представниць-
кої й виконавчої влади. Вони 
становлять собою найвищу 
ланку органів публічної влади 
автономії й виконують завдан-
ня загального керування й ко-
ординації або функції відповід-
них центральних органів вико-
навчої влади України на тери-
торії [1, c. 86]. Органи влади 
АРК функціонують із загально-
республіканським статусом, 
тобто поширюють свої повно-
важення на всю автономію.

Система цих органів авто-
номії має ускладнений харак-
тер і поділяється на декілька 
рівнів. У своїй діяльності їх 
умовно можливо поділити на 
органи представницькі, пред-
ставлені Верховною Радою 
АРК і виконавчі, найвищим з 
яких є Рада міністрів АРК. Це 
перший рівень.

На другому рівні, що пере-
буває в підпорядкуванні Ради 
міністрів, знаходяться цент-
ральні органи виконавчої вла-
ди – республіканські міністерс-
тва, республіканські комітети 
та інші органи виконавчої вла-
ди. Так, на центральному рівні 
функціонують:

– 9 республіканських мініс-
терств – Міністерство еконо-
мічного розвитку та торгівлі; 
Міністерство фінансів; Мініс-
терство регіонального розвит-
ку та ЖКГ; Міністерство курор-
тів і  туризму; Міністерство 
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культури; Міністерство аграр-
ної політики та продовольства; 
Міністерство соціальної полі-
тики; Міністерство освіти і на-
уки, молоді та спорту; Мініс-
терство охорони здоров’я;

– 10 республіканських ко-
мітетів – з транспорту та зв’язку; 
з палива, енергетики та іннова-
ційної політики АРК; з земель-
них ресурсів; з будівництва та 
архітектури; у справах міжна-
ціональних відносин і депорто-
ваних громадян; з охорони 
культурного надбання; з водо-
господарського будівництва та 
зрошуваного землеробства; з 
інформації; з охорони навко-
лишнього природного середо-
вища; з лісового та мисливсь-
кого господарства;

– 2 органи зі спеціальним 
статусом – Фонд майна Авто-
номної Республіки Крим і пос-
тійне представництво Автоном-
ної Республіки Крим у столиці 
України м. Києві.

– 6 інших органів виконав-
чої влади АРК – Головне управ-
ління зовнішніх зв’язків та між-
регіонального співробітництва 
РМ АРК; Головне управління з 
матеріального резерву, обо-
ронно-мобілізаційної роботи та 
цивільного захисту населення 
РМ АРК; Республіканська де-
ржавна інспекція закупівель та 
якості сільськогосподарської 
продукції при РМ АРК; Головне 
управління капітального будів-

ництва при РМ АРК; Державна 
інспекція з нагляду за техніч-
ним станом машин та облад-
нання при РМ АРК; Державний 
архів в АРК.

Територіально АРК скла-
дається з таких адміністратив-
но-територіальних одиниць, як 
райони (14), міста (11), села 
(957) і селища (56). Ці тери-
торіальні утворення різняться 
специфікою системи органів 
влади, які на цьому рівні умов-
но становлять третій, найниж-
чий щабель публічної влади в 
АРК. Зокрема, на рівні районів 
зосереджується як республі-
канська влада, тобто функціо-
нують територіальні підрозділи 
республіканських органів вико-
навчої влади, існування яких 
передбачено Регламентом 
Ради міністрів АРК [9], так і 
районні державні адміністрації, 
які, будучи складником держав-
ної виконавчої влади на місце-
вому рівні, координують свою 
роботу з органами автономії 
щодо соціально-економічного 
розвитку відповідних регіонів.

Діяльність вищевказаних 
органів публічної влади й ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня взаємопов’язана. Останні 
теж функціонують на найниж-
чому рівні адміністративно-те-
риторіального поділу АРК, а їх 
робота охоплює рівні села, се-
лища й міста. Це муніципальна 
влада, яка наділена найтісні-
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шими зв’язками з населенням і 
взаємодіє як з органами влади 
автономії, так і з органами де-
ржавної влади в межах цього 
територіального утворення. На 
цьому рівні, як і в інших ад-
міністративно-територіальних 
одиницях традиційно створю-
ються представницькі органи 
територіальних громад як пер-
винні суб’єкти місцевого само-
врядування, а також система 
виконавчих органів – виконко-
мів, відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів, сільські, 
селищні, міські голови й органи 
самоорганізації населення.

Вагомим складником сис-
темно-структурної організації 
є внутрішня побудова органів 
влади АРК, елементи якої до-
помагають реалізовувати пуб-
лічну владу. Найнижчою лан-
кою цієї системи виступає кон-
кретний самостійний структур-
ний підрозділ – відділ, управ-
ління, головне управління, ро-
боча група, постійна комісія та 
ін.

Наприклад, до структури 
Верховної Ради автономії на-
лежить керівництво (Голова ВР 
АРК і 2 його заступники), Пре-
зидія ВР АРК, постійні комісії 
(для нормотворчої діяльності 
вони можуть створювати ро-
бочі групи), комісії зі статусом 
постійних, тимчасові контроль-
ні комісії (для нормотворчої 
діяльності вони теж можуть 

створювати робочі групи), де-
путатські фракції, групи, апа-
рат.

Апарат складається з Уп-
равління служби Голови ВР 
АРК та його заступників, Сек-
ретаріату ВР АРК й Управління 
справами ВР АРК. До складу 
Секретаріату входять управ-
ління: (а) юридичне, в межах 
якого функціонує відділ судо-
вого представництва і взає-
модії з правоохоронними й кон-
тролюючими органами, (б) ін-
формаційно-аналітичне, (в) із 
забезпечення діяльності ВР 
АРК та її органів, (г) по роботі 
з і  зверненнями громадян і 
службовою кореспонденцією, 
(д) державної служби наго-
род.

Управління справами ВР 
АРК складається з відділів: фі-
нансування, обліку та звітності, 
редакційно-видавницького, 
правової й кадрової роботи, де-
ржавних закупівель і договірної 
роботи, інформаційних систем, 
господарського управління.

На рівні районів автономії 
публічна влада представлена 
органами державної влади – 
місцевими державними ад-
міністраціями. Рада Міністрів 
АРК у межах своїх повнова-
жень спрямовує й контролює 
діяльність районних державних 
адміністрацій, голови яких 
зобов’язані регулярно інформу-
вати її про свою роботу, щоріч-
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но й на її вимогу звітувати пе-
ред нею. Рада Міністрів має 
право скасовувати розпоряд-
ження голів відповідних район-
них державних адміністрацій, 
що суперечать Конституції, за-
конам та іншим актам законо-
давства України, а також нор-
мативно-правовим актам ВР 
АРК, рішенням РМ АРК, які не 
суперечать законодавству Ук-
раїни.

Окремим елементом пуб-
лічної влади в автономії висту-
пає місцеве самоврядування, 
яке має свої особливості ор-
ганізації, оскільки функціонує 
лише на рівні районів, міст, сіл 
і селищ. Це зумовлює потребу 
в постійній взаємодії з органа-
ми виконавчої влади на район-
ному й загальнореспублікансь-
кому рівнях. Система місцевого 
самоврядування побудована 
відповідно до закону «Про міс-
цеве самоврядування в Ук-
раїні». У той же час, з нашого 
погляду, сформована система 
територіальної організації вла-
ди не дозволяє повною мірою 
ефективно впливати на проце-
си соціально-економічного й 
культурного розвитку територій 
АРК, забезпечувати якісний рі-
вень надання послуг населен-
ню.

Особливо важливе значен-
ня має вирішення проблеми 
взаємодії між різними органами 
публічної влади в межах авто-

номії. У Криму порядок взає-
модії органів влади автономії 
й органів місцевого самовряду-
вання визначається угодами 
Верховної Ради АРК з кожною 
місцевою радою на період пов-
новажень останньої [8, c. 22]. 
Як бачимо, певного поширення 
набувають правові способи ко-
ординування діяльності між різ-
ними підсистемами публічної 
влади. За допомогою зазначе-
них угод вирішуються питання 
соціально-економічного плану-
вання розвитку відповідних те-
риторій, перерозподілу коштів 
тощо. Певною мірою задіяні та-
кож інституційні способи коор-
динації, зокрема, утворено асо-
ціацію органів місцевого само-
врядування АРК, яку очолює 
Голова Верховної Ради автоно-
мії. У такий спосіб відбулося 
поєднання дій 2-х підсистем 
публічної влади. Крім того, про-
водяться спільні наради на рів-
ні функціонування органів ви-
конавчої влади, засідання РМ 
АРК, на як і  запрошуються 
керівники місцевих державних 
адміністрацій та органів місце-
вого самоврядування.

З нашої точки зору, вдоско-
налення системно-структурної 
організації публічної влади в 
АРК передбачає комплекс від-
повідних дій, а саме: (1) раціо-
налізацію системи управління, 
приведення кількості управ-
лінських ланцюгів до рівня, не-
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обхідного й достатнього для 
надання послуг населенню; 
(2) забезпечення функціональ-
ної самостійності органів влади 
АРК, тобто розширення авто-
номних функцій і повноважень 
цих суб’єктів; (3) запроваджен-
ня механізмів якісної взаємодії 
між органами влади автономії 
й органами державної влади та 

органами місцевого самовря-
дування, якими, з нашого пог-
ляду, можуть виступати деле-
гування повноважень і втілен-
ня в життя низки форм взає-
модії, спільних заходів, у тому 
числі й інституційного характе-
ру, та ін.; (4) удосконалення 
внутрішньо організаційної по-
будови органів влади АРК.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЛАСТИ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Лялюк А. Ю.
Проведен анализ сущности власти в АРК, ее основных структурных со-

ставляющих; рассмотрены элементы структуры органов власти автономии, вза-
имодействие между ними, а также с иными подсистемами власти, функциониру-
ющими на территории АРК, – государственной и муниципальной. Предложены 
основные направления по усовершенствованию системно-структурной органи-
зации органов публичной власти в АРК.

Ключевые слова: публичная власть АРК, система публичной власти, сис-
темно-структурная организация, взаимодействие в системе органов власти.
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ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
У статті зроблено спробу розкрити зміст принципів гласності та відкри-

тості адміністративного судового процесу з огляду на Конвенцію про захист прав 
людини і основоположних свобод. Проаналізовано практику Європейського суду 
з прав людини щодо застосування цих принципів. 

Ключові слова: гласність судового розгляду, відкритість, публічність, 
Конвенція, адміністративне судочинство.

Конвенція про захист прав 
людини і основоположних сво-
бод від 4 листопада 1950 року 
ратифікована Верховною Ра-
дою України 17 липня 1997 р. і 
набула чинності в Україні 11 
вересня 1997 р. [1]. У ній сфор-
мульовано основні права і сво-
боди людини, зокрема, право 
на справедливий і публічний 
розгляд справи впродовж ро-
зумного строку незалежним і 
безстороннім судом, створе-
ним відповідно до закону. Ра-
тифікувавши Конвенцію про 
захист прав людини та осно-
воположних свобод (далі − 
Конвенція), Україна визнала 
положення цього міжнародно-
го договору частиною націо-
нального законодавства і взя-

ла на себе зобов’язання щодо 
дотримання принципів, закріп-
лених у Конвенції.

Розглядаючи питання за-
стосування принципу гласності 
адміністративного судочинс-
тва у світлі Конвенції про за-
хист прав людини та осново-
положних свобод, слід наголо-
сити, що в національному за-
конодавстві України цей при-
нцип закріплено у ст. 7 КАС 
України і розкрито у ст. 12 цьо-
го Кодексу [2]. 

Стаття 6 Конвенції про за-
хист прав людини і основопо-
ложних свобод гарантує кож-
ній людині право на відкритий 
судовий  розгляд, а також на 
публічне проголошення судо-
вого рішення. Але преса i пуб-
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ліка можуть не допускатися в 
зал засідань протягом усього 
судового розгляду або якоїсь 
його частини з міркувань мо-
ралі, громадського порядку чи 
державної безпеки в демокра-
тичному суспільстві, якщо це 
потрібно в інтересах непов-
нолітніх чи для захисту при-
ватного життя сторін, або — 
тією мірою, що визнана судом 
суворо необхідною, − коли за 
особливих обставин публіч-
ність розгляду може зашкоди-
ти інтересам правосуддя.

Отже, зміст принципу глас-
ності і відкритості судового 
процесу полягає в забезпечен-
ні кожній особі, справа якої 
розглядається в суді, права 
знати про результати її розгля-
ду. Окрім того, згідно з Зако-
ном України «Про доступ до 
судових рішень» зміст судових 
рішень, розміщений на офіцій-
ному веб-порталі судової вла-
ди, може бути доступний кож-
ному громадянину [3]. Це спри-
яє підвищенню відповідаль-
ності судді за прийняте ним 
рішення.

Судова практика стосовно 
застосування положення п. 1 
ст. 6 Конвенції не дуже велика. 
Частково це пояснюється тим, 
що сфера застосування права 
на гласність більш чітко окрес-
лена, ніж інші аспекти права 
на справедливий судовий роз-
гляд справи. Публічне судо-

чинство відповідає інтересам 
не тільки сторін, але й широкої 
громадськості, тим самим за-
безпечуючи довіру до системи 
здійснення правосуддя.

Варто підкреслити, що від-
критий характер судового роз-
гляду є істотним елементом 
права на справедливий суд.

Як заявив Суд у справі Ах-
сен проти ФРН, публічний ха-
рактер розгляду перед судови-
ми органами, на який поси-
лається п. 1 ст. 6, захищає за-
явників від таємного, не під-
контрольного суспільству здій-
снення правосуддя; це також 
один зі способів зміцнення 
довіри до діяльності судів як 
вищої, так і нижчої інстанції. 
Роблячи процес здійснення 
правосуддя прозорим, публіч-
ність сприяє досягненню мети 
п. 1 ст. 6 Конвенції, а саме за-
безпеченню справедливого су-
дового розгляду, гарантія яко-
го є одним з фундаментальних 
принципів будь-якого демокра-
т и ч н о г о  с у с п і л ь с т в а  [ 4 , 
с. 250].

У кількох справах Суд ух-
валив, що принцип гласності 
має дотримуватися повністю, 
принаймні стосовно розгляду 
справи по суті, крім випадків 
відсутності одного з положень, 
згаданих у п. 1 ст. 6, відповід-
но до якого за певних обставин 
публіка може не допускатися 
на засідання. 
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У справі Де Мур проти 
Бельгії заявник скаржився на 
те, яким саме чином відбував-
ся розгляд його справи у Раді 
адвокатів у зв’язку з розглядом 
його заяви про надання стату-
су адвоката. Суд, зокрема, ух-
валив, що підстав для прове-
дення закритого розгляду цієї 
справи чи нерозголошення рі-
шення Ради адвокатів не було. 
Суд зауважив, що немає пот-
реби повідомляти громадсь-
кість про майбутні судові слу-
хання, достатньо лише забез-
печити фактичний доступ пуб-
ліки в зал засідання. Однак 
винятки все ж таки можливі у 
тих випадках, коли принцип 
гласності  суперечить іншим 
всебічно обґрунтованим інте-
ресам [4].

Для того, щоб виконати ви-
могу п. 1 ст. 6 Конвенції, необ-
хідна, як правило, публічність 
розгляду в судах. У тому разі, 
якщо публічний розгляд не 
проводився в суді першої інс-
танції, це може бути виправле-
но проведенням публічних 
слухань у суді вищої інстанції. 
Але якщо апеляційний суд при 
перегляді справи не розглядає 
конкретні ї ї обставини чи не 
має змоги розглянути всі її ас-
пекти, то у цьому випадку має 
місце порушення ст. 6 Конвен-
ції.

У  справ і  Д’енне проти 
Франції Суд вказав, що оскіль-

ки у цій справі не проводилися 
публічні слухання перед дис-
циплінарним органом, який 
слухав справу вперше, від-
повідно, не може вважатися 
виправданням те, що медич-
ний апеляційний орган провів 
відкриті слухання, оскільки він 
не може розглядатися як судо-
вий орган, що володіє повною 
юрисдикцією, зокрема тому, 
що у нього немає повноважень 
оцінити, наскільки призначена 
дисциплінарним органом міра 
покарання була пропорційною 
до провини. Суд також зазна-
чив, що для того, щоб виправ-
дати відсутність публічних 
слухань, у разі, якщо вони не 
були проведені судом першої 
інстанції, вимагаються обста-
вини виняткового характеру 
[4].

Право на публічний роз-
гляд справи, як правило, міс-
тить у собі право бути заслу-
ханим у суді, за винятком особ-
ливих обставин.

У деяких випадках існує 
можливість для заявника від-
мовитися від свого права на 
публічний розгляд. Як заявив 
Суд у справі Хоканссон і Сту-
рессон проти Швеції, «…ні бук-
ва, ні дух даного положення не 
можуть перешкоджати заявни-
ку відмовитися від свого влас-
ного вільного волевиявлення, 
вираженого прямо чи непрямо, 
а саме, від права на публічний 
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розгляд своєї справи... Однак, 
відмова від цього права має 
бути зроблена у недвозначній 
формі і не повинна вступати у 
протиріччя з будь-якими сус-
пільно важливими інтереса-
ми» [5]. Крім того, у цій справі 
Суд визнав, що мала місце 
мовчазна відмова заявників 
від їхнього права на публічний 
розгляд, позаяк вони не звер-
нулися з проханням про його 
проведення, а саме така мож-
ливість чітко сформульована 
в законодавстві Швеції.

У справі Ле Конт, Ван Ле-
вен і Де Мейер Суд підкреслив 
право на публічне слухання 
справи, але вказав на мож-
ливість прямої відмови від 
цього права. Він заявив, що 
«ведення дисциплінарного 
провадження подібного роду 
за закритими дверима не су-
перечить Конвенції за умови 
згоди відповідної особи» [6].

У справі Кемпбелл і Фелл 
Суд постановив, що уряд-від-
повідач може не допускати 
публіку і пресу на дисциплі-
нарне провадження у в’язницях 
з міркувань суспільного поряд-
ку і безпеки [7].

Законодавство України 
містить два подібні за назвою, 
але різні за змістом принципи 
судочинства: принцип публіч-
ності, який полягає у тому, що 
державні органи здійснюють 
процесуальну діяльність у за-

гальнодержавних інтересах на 
захист прав та охоронюваних 
законом інтересів громадян, та 
принцип гласності судового 
процесу, який полягає у тому, 
що розгляд справи повинен 
бути відкритим та доступним 
для громадськості. Отже, Ук-
раїна закріпила принцип глас-
ності судового процесу, що пе-
редбачений ст. 129 Конституції 
України, що за своїм змістом 
в ідпов ідає встановленому 
аналізованою Конвенцією при-
нципові публічності. 

Гласність судового розгля-
ду означає такий порядок його 
проведення, відповідно до яко-
го кожному громадянину на-
дається можливість бути при-
сутнім у залі суду і стежити за 
ходом розгляду адміністратив-
ної справи; преса, радіо та інші 
засоби масової інформації мо-
жуть безперешкодно висвітлю-
вати хід та результати процесу 
за умови отримання дозволу 
суду на таке висвітлення. Глас-
ність означає також відкритість 
усіх матеріалів справи для 
осіб, які беруть участь у справі, 
їх право знайомитися з ними, 
обов’язок їхнього інформуван-
ня про час та місце судового 
засідання і про виконання ок-
ремих процесуальних дій.

Як указувалося вище, у Ко-
дексі адміністративного судо-
чинства Україні принцип глас-
ності розкрито в ст. 12. Так, 
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відповідно до ч. 8 цієї статті 
особи, присутні в залі судово-
го засідання, можуть викорис-
товувати портативні аудіотех-
нічні засоби. Проведення у 
залі судового засідання фото- 
і кінозйомки, відео-, звукозапи-
су із застосуванням стаціонар-
ної апаратури, а також транс-
лювання судового засідання 
по радіо і телебаченню допус-
каються на підставі ухвали 
суду за наявності згоди на це 
осіб, які беруть участь у справі, 
крім тих, які є суб’єктами влад-
них повноважень [2].

Таким чином, стаття за-
кріплює правило, що запере-
чувати проти проведення зйом-
ки стаціонарними засобами та 
трансляції судового засідання 
може виключно особа, яка не 
представляє суб’єкта владних 
повноважень.

Останнім часом набуло ак-
туальності питання створення 
ефективної системи взаємодії 
судів і засобів масової інфор-
мації як прояв принципу глас-
ності. Однак специфіка взає-
модії суду та ЗМІ носить дещо 
інший характер порівняно із 
характером взаємодії праців-
ників мас-медіа з іншими орга-
нами державної влади, оскіль-
ки принцип незалежності та 
неупередженості суду створює 
специфічні обмеження у ви-
світленні судової проблемати-
ки у ЗМІ.

Позиція Ради Європи сто-
совно принципу гласності су-
дового розгляду відображена 
у резолюціях та рекомендаціях 
органів Ради Європи. Так, на-
приклад, вказується, що для 
запобігання зловживанням 
владою та для захисту прав 
підсудного вкрай важливим є 
громадський контроль. Комітет 
міністрів Ради Європи у своїх 
рекомендаціях від 10 липня 
2003 року «Про порядок на-
дання інформації через засоби 
масової інформації стосовно 
кримінального судочинства» 
закликав держави — члени Єв-
росоюзу співпрацювати зі ЗМІ, 
організовувати тренінги з пра-
вових питань для журналістів, 
щоб поширювати знання про 
процедури і права, пов’язані з 
кримінальним судочинством 
[8].

Право ЗМІ збирати і поши-
рювати інформацію про судо-
чинство може підлягати пев-
ним обмеженням, які мають 
мати чітко визначені підстави. 
Такі обмеження поділено на 
дві категорії — обмеження до-
ступу до судових процесів та 
обмеження на поширення ін-
формації про судові процеси. 
Резолюція № R. (81) 19 Комітету 
міністрів Ради Європи про 
доступ до інформації (Комітет 
міністрів ухвалив документ 
25  л и с т о п а д а  19 81  р о к у) , 
визначає загальні принципи 
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оприлюднення інформац і ї 
державних органів. У документі 
з о к р е м а  н а г о л о ш е н о  н а 
необхідності дотримуватися 
особливого порядку одержання 
і нф ормац і ї  щодо судових 
органів: «Кожна особа, яка 
перебуває під юрисдикцією 
держави-члена, має право на 
о т р и м а н н я  з а  з а п и т о м 
і н ф о р м а ц і ї ,  к о т р а  є  в 
розпоряд женн і  державних 
о р г а н і в ,  з а  в и н я т к о м 
з а к о н о д а в ч и х  о р г а н і в  т а 
органів судової влади» [9].

Такі стандарти відносин 
суд ів і  ЗМІ в ідображено у 
Рекомендації № Rес. (2003) 19 
Комітету міністрів Ради Європи 
д е р ж а в а м - ч л е н а м  щ о д о 
надання через ЗМІ інформації 
п р о  к р и м і н а л ьн і  п р о це с и 
(Комітет мін істрів ухвалив 
документ 10 липня 2003 року) 
[1 0 ] .  Х о ч а  у  в к а з а н о м у 

документі увагу зосереджено 
на кримінальному процесі, 
п р оте  в и з н ач е н і  в  н ь о м у 
принципи доступу журналістів 
до суду відповідають загальним 
європейським стандартам 
інформаційних відносин судів 
і ЗМІ та правовим позиціям 
Європейського суду з прав 
людини.

Необхідно підкреслити, 
що гласність і відкритість у 
с уд о ч и н с т в і  є  н е  т і л ь к и 
запорукою дотримання прав 
учасників процесу, а й засобом  
підтримання авторитету суду, 
а д ж е  п р о з о р і с т ь  фу н к ц і -
онування державних інститутів 
− важлива ознака сучасної 
демократії. Громадяни мають 
з н а т и ,  х т о  і  я к  п р и й м а є 
суспільно важливі рішення, як 
вони виконуються і які це має 
наслідки для суспільства в 
цілому.
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ти и открытости административного процесса с позиции Конвенции о защите 
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Раціональна організація 
державних інститутів створює 
умови, за яких суспільство от-
римує можливість покращувати 
процеси створення й реалізації 
державної політики й управ-
лінської практики, а також ак-
тивно розвиватись. Саме тому 
реформа інституційної органі-
зації держави виступає най-
важливішим ключем до вико-
нання стратегічного плану мо-
дернізації України. У незалеж-
ній Українській державі разом 
з реорганізацією всієї системи 
виконавчої влади відбувається 
трансформація державного уп-
равління у сфері культури. 
Процеси подальшого держа-
вотворення в країні, особливо 
її євроінтеграційний курс, ви-
магають нагальної модерніза-
ції останнього саме в цій царині 

за умов адміністративної ре-
форми.

Нормативно-правове й ор-
ганізаційне забезпечення здій-
снення державної політики Ук-
раїни в галузі культури остан-
німи роками стали об’єктом до-
слідження таких фахівців-пра-
вознавц ів  як-то:  В.  В.  Зуй, 
О. А. Задихайло, О. Р. Копієвсь-
ка, А. О. Леонов, Б. А. Пере-
жняк, а також таких науковців у 
сфері держаного управління, 
як В. Я. Маліновський, С. А. Чу-
кут та ін. Порушувалося це пи-
тання й у наукових працях 
представників Українського 
центру культурних досліджень 
О. А. Гриценка й В. В. Солодов-
ника.

Віддаючи належне дослід-
никам, у публікаціях яких від-
биті різні аспекти формування 
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вітчизняного культурного сере-
довища, а також європейський 
досвід управління культурою, 
слід, однак, зауважити, що вив-
чення проблем організації й 
діяльності системи органів де-
ржавної влади й управління, які 
формують і реалізують від-
повідну державну політику в 
аспекті її стратегічної модерні-
зації, ще не стало предметом 
наукового осмислення. Ці мір-
кування й зумовили мету даної 
статті.

Процеси культурного будів-
ництва в умовах незалежності 
актуалізують завдання сучас-
ної й перспективної державної 
політики у сфері культури як 
частини консолідованої гумані-
тарної політики, що є однією з 
існуючих потреб модернізації 
країни. Це завдання вимагає 
з’ясування таких питань: а) що 
таке культура взагалі в суспіль-
стві й сучасна українська куль-
тура як об’єкт державного уп-
равління; б) що означає модер-
нізація останньої; в) що стано-
вить собою культурна політика; 
г) які заходи належить здійсни-
ти державі для модернізації на-
ціональної культури; д) яку 
роль при цьому відіграють зу-
силля відповідних органів.

Досить гостро постає пи-
тання становлення й розвитку 
національної ідентичності у 
складному українському со-
ціумі, що повинен ґрунтуватися 

на поєднанні національних і де-
мократичних цінностей, на за-
садах поваги до прав людини 
й культурного розмаїття. На-
разі для органів державного уп-
равління культурою настав 
етап, позначений водночас ста-
білізацією ситуації й потребою 
кардинальних реформ. Це по-
яснюється тим, що українська 
культура завдяки зусиллям 
працівників культурно-мистець-
кої сфери й потужній підтримці 
держави зберегла темпи роз-
витку, незважаючи на нелегкі 
проблеми, породжені загальни-
ми й соціально-економічними 
кризовими явищами. Особливе 
значення культурного розвитку 
й ефективної культурної полі-
тики держави у справі модерні-
зації України та консолідації 
всього суспільства неоднора-
зово підкреслювалося з боку 
Президента України в його 
щорічних посланнях до Верхов-
ної Ради України, де, зокрема, 
чітко визначено: «Має бути по-
долана концептуальна та про-
грамна невизначеність куль-
турної політики України. ... Ре-
алізація державної політики 
стимулювання національного 
сектора культурних індустрій 
створить широкі можливості 
для розвитку модерної, конку-
рентоспроможної національної 
культури» [3, c. 39-42]. У ре-
зультаті культурних трансфор-
мацій наша держава отримає 
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чималі здобутки у вигляді не 
лише високого рівня національ-
ної культури, а й суспільства 
консенсусу й соціальної солі-
дарності з високим показником 
толерантності, сформованої 
національної ідентичності, що 
гармонійно співіснуватиме з єв-
ропейською [5, c. 171-173].

Проблемами, які призво-
дять до неефективності модер-
нізованих процесів формуван-
ня й реалізації культурної полі-
тики є: (1) недосконале ро-
зуміння культури як об’єкта де-
ржавного управління і правово-
го регулювання; (2) наявність 
дисбалансу між розвитком 
сфер культури й економіки, 
включаючи своєрідний так зва-
ний «економічний технокра-
тизм» влади і зберігання тен-
денцій залишкового принципу 
в державному управлінні й фі-
нансуванні культури; (3) спроби 
реформування останньої з ог-
ляду на політичні преференції, 
а не суспільні запити й культур-
ну реальність. Культурна полі-
тика держави покликана вирі-
шити низку нагальних проблем 
гуманітарної царини, що стри-
мують євроінтеграційні рухи й 
виступають перешкодою для 
формування національної іден-
тичності та інших важливих 
суспільних трансформацій. Де-
ржавне фінансування культур-
них програм наражається на 
такі проблеми, як корупція при 

розподілі бюджетних коштів, 
брак фаховості й системного 
підходу до розвитку культурних 
індустрій і культурної інфра-
структури. Як бачимо, модерні-
зацію неможливо звести лише 
до зміни законодавства й нічим 
не підкріплених політико-ідео-
логічних декларацій. Пріорите-
том гуманітарної й культурної 
політики має бути оновлення 
суспільних відносин, економіч-
них практик, культурних уста-
новок тощо.

Засобами державного ре-
гулювання культурних процесів 
є прийняття відповідного зако-
нодавства поряд з використан-
ням фінансових, економічних, 
адміністративних і політичних 
механізмів впливу. Натомість 
усі ці важелі ще недостатньо 
спрацьовують. Незважаючи на 
прийняття базового Закону Ук-
раїни «Про культуру» [1; 2011 
– № 24. – Ст. 168], невирішени-
ми залишаються проблеми інс-
тутиціонального забезпечення 
державного управління культу-
рою, оскільки цей Закон не ок-
реслює повноважень Верхов-
ної Ради України, Президента 
й Кабінету Міністрів України, 
центрального органу виконав-
чої влади в галузі культури, міс-
цевих органів виконавчої влади 
й органів місцевого самовряду-
вання, які мали б спрямовува-
тися на організацію й виконан-
ня державної політики в цій 
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сфері, на установлення її пріо-
ритетів, сприяння розвитку 
культури. Також законодавчо 
не визначена й система фінан-
сових та економічних інстру-
ментів у виді пільг і сприятли-
вих умов для цього. Необхідно 
доопрацювати й активніше про-
сувати законопроекти нових 
Законів, що стосуються культу-
ри («Про національний культур-
ний продукт», «Про закупівлю 
товарів, робіт і послуг для де-
ржавних потреб», «Про меце-
натство», «Про гастрольні за-
ходи в Україні», «Про охорону 
культурної спадщини», «Про 
цирки і циркову справу»), а та-
кож інтенсивніше відпрацьову-
вати ефективні шляхи і спосо-
би реалізації нещодавно прий-
нятих Законів України («Про 
культуру» і «Про засади де-
ржавної мовної політики»), ви-
користовуючи гнучкіші й адек-
ватніші адміністративні й полі-
тичні інструменти впливу.

Реалізація нових пріори-
тетів культурної політики й гу-
манітарного розвитку передба-
чає роботу над такими завдан-
нями: (а) розроблення й реалі-
зація пакета національних про-
ектів у досліджуваній галузі і 
(б) створення принципово но-
вого законодавства, яке спри-
яло б розвитку культури, твор-
чості, інновацій, підприємниць-
кої ініціативи й формуванню 
економіки знань. Має бути 

створений чіткий юридичний 
механізм вирішення і втілення 
в життя цих планів. Ціннісним і 
світоглядним орієнтиром де-
ржавної політики, ядром май-
бутньої нормопроектної діяль-
ності в гуманітарній царині по-
винні стати Концепція гумані-
тарного розвитку України на 
період до 2020 року й Концеп-
ція нової культурної політики 
України. Саме вони мають ок-
реслити пріоритети державної 
культурної політики й гумані-
тарного розвитку як елемента 
загальної стратегії модерніза-
ції країни.

Чинна система органів уп-
равління культурою становить 
собою ск ладне у творення 
взаємопов’язаних державних 
органів, різного роду установ, 
поєднаних вирішенням перс-
пективних і конкретних завдань 
культури. На сьогодні бракує 
чітких критеріїв, які дозволили 
б розподілити функції між еле-
ментами цієї системи. У межах 
культурно-управлінської діяль-
ності функції останньої тією чи 
іншою мірою реалізовуються, 
проте треба мати на увазі, що 
ступінь і форми їх виконання 
залежать від організаційно-
правового рівня конкретного 
органу. У зв’язку із цим важли-
во розрізняти управління за-
гальне, завданням якого є виз-
начення і запровадження в 
життя магістральних шляхів 
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культурної політики в державі, 
і  спеціальне, функці ї якого 
пов’язані з вирішенням конк-
ретних завдань з реалізації 
своєї компетенції на окремих 
ділянках культурного будівниц-
тва.

Аналіз існуючих повнова-
жень Верховної Ради, Прези-
дента й Кабінету Міністрів Ук-
раїни свідчить, що в діяльності 
органів, які здійснюють загаль-
не керівництво розглядуваної 
царини, переважають функції 
координаційно-регулюючого 
характеру. Конкретні завдання 
по управлінню цією галуззю ма-
ють органи державного управ-
ління спеціальної компетенції. 
Вони утворюють самостійну 
систему управління, яка в ціло-
му характеризується певною 
централізацією керівництва з 
боку Міністерства культури Ук-
раїни, до якої входять Держав-
не агентство України з питань 
к іно, Міністерство культури 
АРК, в ідповідні  структурні 
підрозділи культури місцевих 
держадміністрацій областей, 
міст Києва й Севастополя, 
районних держадміністрацій. 
До них примикають також орга-
ни місцевого самоврядування, 
які разом з місцевими органами 
виконавчої влади відповідають 
за функціонування базової ме-
режі організацій культури, в 
тому числі й за її фінансуван-
ня.

Адміністративна реформа, 
ініційована Указом Президента 
України «Про оптимізацію сис-
теми центральних органів ви-
конавчої влади» [4; 2010. – 
№ 94. – Ст. 3334], спрямована 
на удосконалення управлінсь-
кої структури. Водночас вона 
передбачає реформування 
(зміни), пов’язані з новим ро-
зумінням завдань культурної 
політики в системі державного 
управління, яка повинна пере-
форматувати побудову своєї 
організації у структуру, адек-
ватну новим умовам функціо-
нування суспільства, економі-
ки, держави й культури.

Модернізаційні процеси 
вдосконалення державного уп-
равління культурою потребу-
ють спільних зусиль усіх назва-
них органів. Зазначимо, що 
брак стабільності й системності 
в законотворчій діяльності Вер-
ховної Ради України у сфері 
культури перешкоджає ство-
ренню цілісної законодавчої 
бази розвитку вітчизняної куль-
тури, унеможливлює упровад-
ження оптимальних засобів і 
механізмів здійснення держав-
ної політики у цій царині, що 
призводить до подальшого пог-
либлення кризових явищ, поси-
лення негативних тенденцій у 
культурному розвитку соціуму, 
позначається на його духовно-
му стані.

Важливу роль у забезпе-
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ченні належного функціонуван-
ня досліджуваної галузі відіг-
рають Комітет Верховної Ради 
з питань культури й духовності, 
до компетенції якого належить 
розроблення базових законів у 
сфері культури, соціального за-
хисту й гарантій, що стосують-
ся професійних творчих праців-
ників, і Комітет Верховної Ради 
в закордонних справах, що роз-
глядає проекти міжнародних 
угод про вивезення і ввезення 
культурних цінностей. Цим Ко-
мітетам належить взяти на 
себе опрацювання правового 
забезпечення згадуваної вище 
Концепці ї нової культурної 
політики, причому остання по-
винна стати по суті загально-
національною стратегічною 
програмою модернізації, в якій 
мають бути передбачені усі пи-
тання – від доступності куль-
турних цінностей до ефектив-
ної підтримки меценатів і всіх 
інших суб’єктів, готових брати 
участь у створенні нової еконо-
мічної бази вітчизняної культу-
ри.

Необхідно доопрацювати 
базовий Закон України «Про 
культуру»: розробити й запро-
вадити в національне законо-
давство нове поняття «культу-
ра», не звужуючи цей термін 
(порівняно з сучасними світо-
вими і європейськими підхода-
ми), тільки лише до одного з 
основних чинників самобут-

ності, яким можна, як вияв-
ляється, легко й знехтувати. 
Слід проаналізувати стан зако-
нодавства в галузях економіки 
найбільш пов’язаних з культу-
рою (наприклад, туризм, куль-
турні проекти сучасних комуні-
кацій, в інфо-, теле- і радіоін-
дустрії). Доцільно створити по-
годжувальну робочу групу, яка 
дозволить Міністерству культу-
ри й відповідним комітетам 
Верховної Ради України підго-
тувати пакет змін до чинного 
законодавства.

До цього процесу є сенс за-
лучити Кабінет Міністрів Украї-
ни, до компетенції якого нале-
жить: (а) забезпечення прове-
дення державної політики у 
сферах культури, етнонаціо-
нального розвитку України, 
міжнаціональних відносин, охо-
рони історичної й культурної 
спадщини, всебічного розвитку 
й функціонування державної 
мови в усіх галузях суспільного 
життя на всій території України 
і (б) розроблення і вжиття за-
ходів зі створення матеріаль-
но-технічної бази та інших 
умов, потрібних для розвитку 
культури, туристичного й рек-
реаційного господарства. З ме-
тою посилення публічності й 
колегіальності в діяльності Ка-
бінету Міністрів України й поліп-
шення міжміністерської коор-
динації в розглядуваній царині 
треба встановлювати процеду-
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ри попереднього обговорення, 
які повинні проходити проекти 
урядових рішень перед внесен-
ням на засідання уряду, напри-
клад, шляхом створення робо-
чих груп як тимчасових кон-
сультативно-дорадчих органів 
з опрацювання і вивчення про-
блемних питань формування й 
реалізації гуманітарної й куль-
турної політики, а також підго-
товки рекомендацій стосовно 
окреслення шляхів їх вирішен-
ня.

Зва жаючи на неузгод-
женість дій між різними відомс-
твами під час розроблення й 
виконання програм економічно-
го, соціального й національно-
го розвитку, на неврахування 
аспектів культури при підготов-
ці законопроектів, безпосеред-
ньо не пов’язаних з культурним 
сектором, або при виконанні 
спільних функцій, вважаємо за 
доцільне порушити питання 
про налагодження горизон-
тального партнерства Мініс-
терства культури України з 
Міністерством освіти і науки, 
Міністерством молоді та спор-
ту, Міністерством фінансів, 
Міністерством соціальної полі-
тики, Міністерством економіч-
ного розвитку і торгівлі, Мініс-
терством регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України. Адже законодавство, 
безпосередньо не пов’язане з 

культурою, може мати такий же 
вагомий вплив на неї й від-
повідний сектор, як і закони про 
культуру. Ось чому важливо 
продовжувати процес розши-
рення повноважень міжмініс-
терської й міжвідомчої коопе-
рації, встановивши відпові-
дальність за ї ї координацію 
особисто на міністра культури. 
Україні потрібна нова, більш ін-
тегрована модель культурно-
інформаційного простору (в 
тому числі й управлінського), в 
межах якої діяльність відповід-
них органів буде зосереджена 
не на поточному менеджменті 
вирішення численних соціаль-
но-культурних проблем і нега-
раздів, а на реалізації політики 
стратегічного розвитку культу-
ри та її економічній ефектив-
ності, що характерно для біль-
шості країн Європи.

Для управління культурою 
традиційним є поєднання де-
ржавних і громадських засад 
управління за участю наукових, 
академічних і творчих організа-
цій та спілок. У цьому зв’язку 
треба особливо підкреслити 
доцільність співпраці Мініс-
терства культури України з Гро-
мадською гуманітарною радою, 
іншими допоміжними органами 
та службами, утвореними Пре-
зидентом України, Національ-
ною академією наук України. 
Поступове утвердження в Ук-
раїні громадянського суспільс-
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тва сприяє становленню дійо-
вих механізмів участі в управ-
лінні галуззю культури громад-
ських об’єднань, творчих спі-
лок, таких науково-творчих ус-
танов, як Академія мистецтв 
України, шляхом делегування 
цим органам окремих функцій. 
Вважаємо, що цим структурам 
на законодавчому рівні можна 
надати статусу публічних кор-
порацій, як це зроблено, при-
міром, у Франції. Цей статус 
передбачає їх певну адміністра-
тивну й фінансову незалеж-
ність, поєднану з покладанням 
відповідальності за виконання 
функцій публічних служб. Ці 
корпорації можна зобов’язати 
підтримувати недержавні куль-
турно-мистецькі організації, фі-
нансувати культурно-мистець-
кі проекти, що вже знаходить 
поширення і в Україні. При-
міром, зараз триває робота над 
створенням Національного ін-
новаційного фонду української 
культури, який з часом допомо-
же мистецтву бути більш само-
стійним і менше залежати від 
бюджетних коштів.

Міністерство культури Ук-
раїни згідно з Положенням про 
нього, затвердженим указом 
Президента, «є головним орга-
ном у системі центральних ор-
ганів виконавчої влади щодо 
формування державної політи-
ки у сфері кінематографії, фор-
мування та забезпечення ре-

алізації державної політики у 
сферах культури та мистецтв, 
охорони культурної спадщини, 
вивезення, ввезення й повер-
нення культурних цінностей, 
державної мовної політики, а 
також спеціально уповноваже-
ним центральним органом ви-
конавчої влади у царині міжна-
ціональних відносин, релігії й 
захисту прав національних 
меншин України» [4; 2011. – 
№ 29. – Ст. 1226]. Зауважимо, 
що в процесі реформування це 
Міністерство позбулося компе-
тенції, пов’язаної з туризмом, 
що вбачається недоречним, з 
огляду на роль культурного ту-
ризму як вагомого чинника ак-
туалізації української культур-
ної спадщини й розвитку інф-
раструктури окремих націо-
нально-культурних регіонів 
країни.

У модернізації Міністерс-
тва культури України неабияке 
значення мало завершення 
складного процесу його реор-
ганізації, пов’язаної з побудо-
вою оновленої структури, до 
якої, зокрема, входить низка 
новостворених департаментів, 
на які покладено виконання за-
вдань, закріплених за Мінкуль-
тури в окремих галузях діяль-
ності. Так, у його структурі 
діють Департаменти: (а) фор-
мування державної політики у 
галузях культури, мистецтва й 
освіти, (б) у справах релігій й 
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національностей, (в) культур-
ної спадщини й культурних цін-
ностей. При Міністерстві куль-
тури створено Громадську 
раду, до якої ввійшли представ-
ники 83 інститутів громадянсь-
кого суспільства. Ці Департа-
менти запроваджують модель 
функціонального розмежуван-
ня процесів розроблення полі-
тики (з боку керівництва й цен-
трального апарату Міністерс-
тва) й адміністрування, тобто 
проведення політики або зако-
нодавства (з боку департамен-
тів Міністерства). Однак слід 
законодавчо визначити їх ста-
тус у структурі останнього, щоб 
остаточно закріпивши за ними 
означені функції.

Таким чином, модернізова-
не Міністерство повинно забез-
печувати культурно-управ-
лінський цикл, якщо під остан-
н ім  р о зу м і т и  зу м о в л е н ий 
об’єктивними закономірностя-
ми соціокультурного розвитку 
процес виконання функцій і за-
вдань держави у сфері культу-
ри. Останній поділяється на ок-
ремі послідовно пов’язані й ло-
гічно узгоджені етапи (стадії) й 
реалізується за допомогою 
форм і методів управлінського 
впливу суб’єктів на об’єкти в 
межах управлінських процедур 
[3, с. 10]. При цьому галузеві 
департаменти мають забезпе-
чувати процеси підготовки рі-
шень, їх прийняття, впровад-

ження з урахуванням обмеже-
ності державних ресурсів на 
культуру, потреб їх спрямуван-
ня на вирішення пріоритетних 
проблем, контролю за виконан-
ням (моніторингу) за певними 
напрямками діяльності, а інші 
структурні підрозділи Мініс-
терства повинні допомагати 
міністру в розробці й у норма-
тивному закріпленні реформ та 
їх впровадженні в життя.

Оскільки органам держав-
ної влади в Україні належить 
докладати зусилля для осмис-
лення й організації процесу мо-
дернізації, то є сенс підтримати 
пропозиції про створення спе-
ціального органу, який, попри 
будь-яку зміну урядів, працю-
вав би над модернізацією всіх 
напрямків державного управ-
ління, в тому числі й культури. 
При цьому слід використати до-
свід зарубіжних країн. Доцільно 
також розглянути можливість 
створення безпосередньо у 
структурі Міністерства культу-
ри відповідного підрозділу цьо-
го органу, який займався б про-
блемою модернізації культури 
України, а відповідальність за 
його успішне функціонування 
покласти особисто на міністра 
культури. До обов’язків підроз-
ділу можна було б віднести: 
(а) постійну, так би мовити, «ін-
вентаризацію» культурних ре-
сурсів України, можливостей і 
конкурентоспроможності націо-
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нального культурного продукту 
й культурних індустрій, (б) на-
дання актуальної аналітичної 
інформації про стан справ у 
сфері культури, результати 
діяльності органів, що здійсню-
ю т ь  к у л ьт у р н у  п о л і т и к у 
(в) розроблення проектів стра-
тегічної програми модернізації 
культури й її окремих заходів, 
(г) налагодження контактів зі 
структурами громадянського 
суспільства й заохочення при-
ватного підприємництва та ін. 
Він, можливо, міг би працювати 
під назвою, наприклад, Депар-
тамент модернізації культури й 
розвитку культурних індуст-
рій.

Забезпечення на відповід-
ній території реалізації держав-
ної політики у галузі культури й 
мистецтв, з питань охорони 
культурної спадщини, а також 
національної музейної політики 
зараз покладено на місцеві ор-
гани виконавчої влади. Тут свої 
функції виконують відповідні 
структурні підрозділи місцевих 
державних адміністрацій, з яки-
ми активно співпрацюють орга-
ни місцевого самоврядування. 
До сфери їх відання практично 
належить так звана «інфра-
структура третього сектора» 
культури державної й кому-
нальної власності. Зростання 
зацікавленості розвитком куль-
тури у світі свідчить, що цілком 
реально перетворити на при-

бутковий сектор розвитку не 
лише кінематограф і книгови-
дання, а й музеї, театри, філар-
монії, розміщені на території 
області чи району. Поруч із фі-
нансовою підтримкою держави 
цьому сприятиме залучення 
спонсорських коштів, ефектив-
на інформаційна політика, роз-
ширення можливостей освіти і 
професійної підготовки, надан-
ня пільг та інших заохочень 
тощо.

При цьому слід активно ви-
користовувати можливості інс-
титутів громадянського сус-
пільства, зокрема, громадських 
рад, які нині функціонують при 
всіх органах виконавчої влади. 
Конструктивні відносини остан-
ніх з керівниками Міністерства 
культури України й облдержад-
міністраціями є запорукою ус-
пішного реформування сектора 
гуманітарного блоку держави. 
На часі перехід до (а) проект-
ного підходу у сфері культур-
них ініціатив, (б) заохочення ін-
новаційних, експерименталь-
них програм, (в) відкриття для 
них перспектив майбутньої са-
моокупності, (г) розроблення 
механізмів для розширення 
діяльності громадських куль-
турних проектів, (д) стимулю-
вання розвитку прибутковості 
культурної діяльності, (е) ін-
формаційної підтримки держа-
вою мистецьких заходів та ін.

Прикладом залучення гро-
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мадських ініціатив до участі в 
соціально важливих культурно-
мистецьких проектах можуть 
бути конкурсні програми, фінан-
совані регіональною владою. 
Серед модернізаційних механіз-
мів регіонального розвитку в Ук-
раїні слід назвати впроваджен-
ня практики укладення й вико-
нання угод щодо регіонального 
розвитку між Кабінетом Міністрів 
України й обласними радами, 
предметом яких є окреслення 
спільних заходів центральних 
органів державної виконавчої 
влади й органів місцевого само-
врядування щодо втілення в 
життя відповідних регіональних 
стратегій цих заходів і порядку 
їх фінансування, в тому числі й 
у царині культури. Вони стосу-
ються реставрації й охорони 
об’єктів культурної спадщини, 
активізації культурних аспектів 
місцевого туризму тощо. Зараз 
триває реалізація угод між Ка-
бінетом Міністрів України і низ-
кою обласних рад (Волинської, 
Вінницької, Донецької, Івано-
Франківської, Львівської, Хер-
сонської). У решті областей про-
екти відповідних угод уже роз-
глянуто й погоджено .

Узагальнюючи зазначене, 
робимо висновок, що в даний 
час спостерігається системна 
реорганізація державного уп-
равління в досліджуваній га-
лузі, пошуки нових форм і ме-
тодів роботи, в результаті чого 

вже накопичено певний пози-
тивний досвід. Разом із тим уп-
равлінська діяльність органів 
державної влади в цьому на-
прямку є непослідовною, неа-
декватною сучасним вимогам 
до досягнень культури, мало 
сприяє забезпеченню прав і за-
доволенню запитів громадян 
щодо останньої. Це зумовлено 
браком досвіду роботи в нових 
умовах, зокрема, складністю 
поєднання адміністративних 
методів державного управління 
з ринковими механізмами, 
безініціативною співпрацею між 
центром і регіонами, обмеже-
ною участю громадських струк-
тур у прийнятті управлінських 
рішень, недостатнім кадровим 
забезпеченням розглядуваної 
сфери.

У зв’язку з викладеним не-
обхідно:

− запровадити державно-
громадську модель управління 
у галузі культури, яка ґрунтуєть-
ся на принципах децентраліза-
ції й демократизації, поєднує 
елементи державного і громад-
ського управління;

− удосконалити правове, 
фінансове, технічне й науково-
методичне забезпечення про-
цесів реалізації культурної полі-
тики не тільки на місцевому рів-
ні, а й на загальнодержавно-
му;

− використовувати в прак-
тиці державного управління 
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Игнатченко И. Г.
Обосновывается необходимость модернизации государственного управ-

ления в сфере культуры с учетом отечественного и зарубежного опыта. Особое 
внимание посвящено поиску путей оптимизации процессов формирования и ре-
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
З КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

У статті досліджуються питання, пов’язані з правовим статусом Державної 
служби України з контролю за наркотиками. Наведено визначення цього понят-

програмно-цільовий підхід як 
ефективний механізм реалізації 

державної політики в царині 
культури.
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Актуальність теми дослід-
ження зумовлена тим, що різко 
прогресуючий незаконний обіг 
і споживання наркотичних за-
собів, по суті, є одним з най-
більш небезпечних чинників 
підриву фізичного й морально-
го здоров’я суспільства, деста-
білізації соціальної обстановки 
й економіки країни. Викликає 
особливо велику тривогу у всь-
ому світі проблема поширення 
наркоманії, оскільки це явище 
становить безпосередню ре-
альну загрозу здоров’ю не тіль-
ки окремої особистості, а й на-
ції в цілому, правопорядку й 
безпеці держави [10, c. 5].

Головним фактором було й 
залишається те, що тисячі лю-
дей практично в усіх країнах 
світу вживають наркотики, не-
зважаючи на їх негативний 
вплив на фізичний і психічний 
стан здоров’я. Українська де-
ржава з метою забезпечення 
охорони суспільних відносин у 
царині здоров’я населення 
встановила особливий право-
вий режим обігу наркотичних 
засобів, що охоплює державну 
монополію щодо їх обігу, спе-
ціальний перелік цих засобів і 
речовин, обмеження їх вико-
ристання лише окремими вида-
ми наркотиків і тільки з метою 

задоволення потреб медицини 
й науки, контроль за їх обігом 
тощо. Цей режим обумовлено 
біохімічними властивостями 
групи речовин природного і 
штучного походження, неме-
дичне вживання яких згубно 
впливає на людину [7, c. 3, 4].

Основне навантаження в 
організації контролю за обігом 
наркотиків припадає на вико-
навчу владу, провідне місце у 
структурі якої займають її цен-
тральні органи, що забезпечу-
ють проведення державної 
політики в розглядуваній царині 
[1, с. 77]. Життя і здоров’я нації 
− найважливіша соціальна цін-
ність, тому контрольній діяль-
ності у сфері її охорони повин-
на приділятися належна увага. 
Отже, однією з ключових царин 
медицини виступає державний 
контроль за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів [11, с. 471]. Оскіль-
ки цей обіг підлягає заходам 
такого контролю, дослідження 
особливостей правового стату-
су органів виконавчої влади, що 
регулюють обіг наркотичних за-
собів, психотропних речовин, їх 
аналогів і прекурсорів, є дуже 
важливим і своєчасним, мета 
якого − вдосконалення право-
вих норм і підвищення ефек-

тя, опрацьована його теоретична модель і названі його структурні елементи.
Ключові слова: правовий статус, Державна служба України з контролю за 

наркотиками, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, де-
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тивності діяльності вказаних 
органів.

У юридичній науці окремим 
питанням правового статусу 
суб`єктів адміністративного 
права приділяли увагу такі ук-
раїнські й російські вчені, як 
В. Б. Авер`янов, О. Ф. Андрійко, 
Д .  М.  Ба хра х ,  Ю.  П.  Битяк , 
Є.  В.  До д ін ,  С.  В.  К і в а л ов, 
В. Я. Настюк, С. Г. Стеценко, 
В. М. Гаращук, І. П. Голоснічен-
ко, В. П. Колпаков, О. В. Кузь-
менко, В. І. Курило, Н. В. Лебідь, 
В. Я. Малиновський, X. П. Яр-
макі, та ін. Компетенцію органів 
державної влади (МОЗ і Де-
ржавної служби України з лі-
карських засобів) з позиції гос-
подарського права висвітлив у 
с в о ї х  н а у к о в и х  п р а ц я х 
В. М. Пашков.

Аналіз наукових джерел 
показав, що, як правило, в них 
розглядалися загальні питання 
сутності і значення правового 
статусу індивідуальних і колек-
тивних суб’єктів адміністратив-
ного права. Однак проблеми 
сучасного стану правового ста-
тусу Державної служби України 
з контролю за наркотиками 
(далі – ДСКН України) на сьо-
годні порушувалися недостат-
ньо. Саме тому метою статті є 
дослідження правового статусу 
ДСКН України, а саме: визна-
чення її змісту, поняття і право-
вої структури, а також внесення 
пропозицій щодо класифікації 

її повноважень.
Для повнішого розкриття 

поняття «правовий статус ДСКН 
України» доцільно навести 
аналіз існуючих точок зору на-
уковців щодо категорії «право-
вий статус» в адміністративно-
правовій науці. Що стосується 
державних органів, то йдеться 
про правовий статус колектив-
ного суб’єкта, яким за своєю 
природою є орган державного 
у п р а в л і н н я .  Н а п р и к л а д , 
В. Я. Малиновський звертає 
увагу на те, що правовий статус 
– категорія не тільки багатоас-
пектна, а й багатоелементна [6, 
с. 377]. З точкою зору цього 
фахівця повністю погоджуємо-
ся. Д. М. Бахрах прямо вказує, 
що в адміністративно-правово-
му статусі державного колек-
тивного суб’єкта можна виділи-
ти 3 головні блоки − цільовий, 
структурно-організаційний і 
компетенційний (компетенцію) 
[ 4 ,  с .  2 7 ] .  З  п о з и ц і ї 
В. Б. Авер’янова, під правовим 
статусом державного органу 
влади треба розуміти певну су-
купність його юридично влад-
них повноважень, реалізація 
яких забезпечує виконання пок-
ладених на нього завдань і 
функцій [2, с. 194].

Виходячи з вищенаведено-
го можемо стверджувати: це 
поняття віддзеркалює призна-
чення того чи іншого органу в 
сфері державного управління й 
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надання йому правових можли-
востей; або це комплекс конк-
ретно окреслених суб’єктивних 
прав та обов’язків, закріплених 
за певним суб’єктом у нормах 
адміністративного права [11, 
с. 90].

На підставі узагальнення 
наведених дефініцій спробуємо 
сформулювати конструкцію 
«правовий статус ДСКН Украї-
ни», під якою пропонуємо ро-
зуміти закріплену нормами ад-
міністративного права систему 
юридично значущих рис ДСКН, 
що характеризує її як суб’єкта 
державно-владних повнова-
жень, реалізація яких забезпе-
чує виконання покладених на 
цей орган завдань і функцій де-
ржавного управління у сфері 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів.

З урахуванням наведеного 
формулювання розглядуваного 
органу має охоплювати такі 
його ознаки: (а) нормативна 
визначеність; (б) наявність 
структурної побудови − сукуп-
ність взаємопов’язаних еле-
ментів статусу; (в) відповідне 
місце і призначення ДСКН у 
системі органів державного уп-
равління; (г) спрямованість на 
забезпечення виконання за-
вдань і функцій державного уп-
равління в тій чи іншій його ца-
рині. З огляду на це цілком мож-
ливим є виокремлення у змісті 

поняття «правовий статус ДСКН 
України» таких блоків, як нор-
мативно-цільовий, структурно-
організаційний і функціональ-
ний.

Вважаємо, що таке комп-
лексне розуміння досліджува-
ної категорії сприятиме підго-
товці відповідних пропозицій 
для вдосконалення окремих 
його параметрів (блоків). При-
чому варто відмітити, що кожен 
з компонентів правового стату-
су можна розглядати як само-
стійний предмет наукового до-
слідження, що забезпечить пог-
либлене вивчення цього понят-
тя.

Що стосується іншої харак-
теристики розглядуваного по-
няття, яка має важливе значен-
ня в його існуванні, підкресли-
мо важливу роль правового 
статусу ДСКН України як органу 
державного управління. При-
міром, В. Я. Малиновський за-
значає, що цей правовий інсти-
тут складається з таких основ-
них елементів, як завдання й 
цілі, компетенція, відповідаль-
ність, порядок формування і 
процедури діяльності органів 
державного управління [6, 
с. 377]. З точки зору X. П. Яр-
макі, елементами правового 
статусу будь-якого державного 
органу виступають його за-
вдання, функції, повноваження 
й відповідальність [12, с. 103, 
104]. З погляду С. В. Ківалова, 
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такими елементами визнають-
ся правосуб’єктність і відповід-
не коло прав та обов’язків [3, 
с. 71].

Отже, якщо узагальнити 
наведені положення, до складу 
основних елементів правового 
статусу ДСКН України слід 
включати такі поняття: його за-
вдання, цілі, функції, порядок 
формування, процедури діяль-
ності (правозастосування), ком-
петенцію, повноваження, права 
й обов’язки, юридичну відпові-
дальність, правосуб’єктність, 
організаційний блок.

Проведена у 2010–2011 рр. 
оптимізація органів виконавчої 
влади відбилася й на держав-
них органах, діяльність яких 
стосується обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів. Так, указом Пре-
зидента України «Про оптимі-
зацію системи центральних ор-
ганів виконавчої влади» від 
6 квітня 2011 р. за № 370 ство-
рено Державну службу України 
з контролю за наркотиками (п. 
1) [9]. Її повноваження врегу-
льовані указом Президента 
«Питання Державної служби 
України з контролю за наркоти-
ками» від 13 квітня 2011 р. за 
№ 457/2011 (далі – Положення 
№ 457) [8]. Відповідно до цього 
Указу ДСКН є правонаступни-
цею Державного комітету Украї-
ни з питань контролю за нарко-
тиками й Державної служби Ук-

раїни з лікарських препаратів і 
контролю за наркотиками. Вона 
є правонаступницею вказаних 
органів і щодо контролю й ре-
гулювання обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у закладах охоро-
ни здоров’я і стосовно вироб-
ництва лікарських засобів, а та-
кож ліцензування господарської 
діяльності у цій сфері (п. 2 По-
ложення № 457).

ДСКН − центральний орган 
виконавчої влади, діяльність 
якого спрямовується, керується 
й координується Конституцією, 
законами України, міжнародни-
ми договорами, актами й дору-
ченнями Президента й Кабінету 
Міністрів, іншими актами зако-
нодавства України.

Згідно з думкою В. Б. Авер̀ я-
нова, функції органів виконав-
чої влади органічно пов’язані з 
державно-владними повнова-
женнями [2, с. 264]. З нашого 
погляду, повноваження ДСКН 
України можна умовно поділити 
на 3 групи: (а) загальні з питань 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, їх аналогів 
і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу; (б) контрольні у 
сфері обігу названих засобів і 
протидії їх незаконному обігу; 
(в) щодо виконання міжнарод-
них зобов’язань у сфері обігу 
цих засобів і протидії їх неза-
конному обігу.

Загальні повноваження 
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ДСКН України згідно з Положен-
ням № 457:

− розробляє проекти де-
ржавних цільових програм з пи-
тань контролю за обігом нарко-
тичних засобів, протидії їх не-
законному обігу, бере участь у 
забезпеченні виконання цих 
програм (пп. 2 п. 4);

− вносить пропозиції щодо 
приведення законодавства Ук-
раїни з питань обігу таких за-
собів, протидії їх незаконному 
обігу у відповідність із законо-
давством ЄС, міжнародними 
договорами (пп. 3 п. 4) ;

− виявляє умови та причи-
ни, що призводять до незакон-
ного обігу наркотиків, їх анало-
гів і прекурсорів (пп. 6 п. 4) ;

− прогнозує розвиток нар-
коситуації, провадить постій-
ний моніторинг стану справ у 
сфері протидії наркозлочин-
ності (пп. 7 п. 4) ;

− провадить профілактич-
ну діяльність щодо поперед-
ження незаконного вживання 
контрольованих речовин, і не-
законного обігу зазначених за-
собів (пп. 11 п. 4) ;

− готує і вносить на роз-
гляд КМ України пропозиції 
щодо включення відповідних 
засобів і речовин до переліку 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
(пп. 12 п. 4);

− розробляє й затверджує 
ліцензійні умови здійснення 

господарської діяльності в цій 
сфері (пп. 14 п. 4);

− видає суб’єктам господа-
рювання ліцензії (пп. 15 п. 4);

− приймає в установлено-
му порядку рішення про анулю-
вання ліцензій (пп. 16 п. 4).

У процесі реалізації покла-
дених на неї завдань ДСКН Ук-
раїни зг ідно з Положенням 
№ 457 виконує також повнова-
ження по виконанню міжнарод-
них зобов’язань у сфері обігу 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
та протидії їх незаконному обі-
гу, а саме:

− здійснює співробітництво 
з державними органами й не-
урядовими організаціями іно-
земних держав і з міжнародни-
ми організаціями з питань кон-
тролю, координує в межах своїх 
п о в н о в а ж е н ь  в и к о н а н н я 
зобов’язань, передбачених між-
народними договорами (пп. 32 
п. 4);

− інформує відповідно до 
міжнародних договорів компе-
тентні органи інших держав про 
вивезення або транзит даних 
засобів, а також повідомляє про 
здійснення таких операцій Між-
народному комітету ООН з кон-
тролю за наркотиками (пп. 33 
п. 4);

− провадить обмін інфор-
мацією з компетентними орга-
нами іноземних держав і міжна-
родними організаціями (пп. 37 
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п. 4);
− інформує заінтересовані 

центральні органи виконавчої 
влади та інші органи державної 
влади про заяви урядів інозем-
них держав, які відповідно до 
конвенцій ООН забороняють 
ввезення на свою територію 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин, їх аналогів і 
прекурсорів (пп. 34 п. 4) ;

− готує і в установленому 
порядку подає до Міжнародно-
го комітету ООН з контролю за 
наркотиками статистичні звіти 
про обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів (пп. 36 п. 4).

Діяльності ДСКН України 
найповніше відповідають за-
гальні функції державної влади 
– організація, регулювання й 
контроль. Д. М. Бахрах вважає 
першу функцію організаційно-
структурною, що включає в 
себе створення організацій, їх 
структурних підрозділів, роз-
поділ чи перерозподіл їх пов-
новажень тощо [4, с. 167].

Відповідно до Положення 
№ 457 ДСКН України виконує 
такі організаційні функції:

− утворює, ліквідовує, ре-
організовує підприємства, ус-
танови й організації, що нале-
жать до царини управління 
ДСКН України, затверджує їх 
положення (статути) (пп. 38 
п. 4);

− взаємодіє з іншими орга-

нами виконавчої влади, допо-
міжними органами та службами 
(п. 8);

− організовує ведення ді-
ловодства й архіву в апараті 
ДСКН України згідно зі встанов-
леними правилами (п. 8 п. 5);

− провадить редакційно-
видавничу діяльність і взає-
модіє із засобами масової ін-
формації та громадськістю у 
процесі своєї діяльності (п. 9 
п. 4) ;

− організовує планово-фі-
нансову роботу в апараті ДСКН, 
ї ї територіальних органах та 
організаціях, що належать до 
сфери її управління, контролює 
використання фінансових і ма-
теріальних ресурсів (п. 4 п. 5).

ДСКН України здійснює 
свої повноваження безпосе-
редньо, а також через утворені 
в установленому порядку між-
регіональні територіальні орга-
ни в Автономній Республіці 
Крим, в областях, містах Києві 
й Севастополі (п. 7).

Завдяки функції регулю-
вання відбувається безпосе-
реднє керівництво поведінкою 
керованих об’єктів. Управлінсь-
кі процеси відбуваються у зада-
ному напрямку й відповідно до 
встановленої програми [2, 
с. 129, 130]. Так, згідно із Поло-
женням № 457 ДСКН розглядає 
звернення громадян з питань, 
пов’язаних з діяльністю цієї 
служби, її територіальних ор-
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ганів, підприємств, установ та 
організацій, що належать до 
сфери її управління (п. 5 п. 5); 
на підставі виконання Консти-
туції й законів України, актів і 
доручень Президента, актів Ка-
бінету Міністрів видає накази 
організаційно-розпорядчого ха-
рактеру, які підписує Голова 
ДСКН України, організовує й 
контролює їх виконання (п. 9).

Контрольна функція прита-
манна всім суб’єктам виконав-
чої влади. Як зазначає В. М. Га-
ращук, призначення державно-
го контролю полягає у виявлен-
ні фактичного стану справ у 
різних царинах суспільного 
життя (в тому числі й у сфері 
обігу наркотичних засобів). Та-
к и й  к о н т р о л ь  м а є  д а т и 
об’єктивну інформацію про 
стан суспільних відносин, вико-
нання прийнятих рішень, від-
повідність діяльності держав-
них службовців поставленим 
завданням і окресленним пов-
новаженням. Він дозволяє от-
римати значний обсяг інформа-
ції, аналіз якої допомагає знай-
ти найбільш доцільні й раціо-
нальні рішення з питань по-
дальшого розвитку різних сфер 
[5, с. 45].

Контрольні повноваження 
ДСКН України у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів і в справі 
протидії їх незаконному обігу 
(Положення № 457):

− здійснення контролю за 
використанням фінансових і 
матеріальних ресурсів в орга-
нах ДСКН (п. 4 п. 5);

− реалізація заходів щодо 
запобігання корупції й контроль 
за їх здійсненням в апараті 
ДСКН, її територіальних орга-
нах та організаціях, що нале-
жать до сфери її управління 
(пп. 1 п. 5);

− визначення в межах своїх 
повноважень порядку прове-
дення контролю за дотриман-
ням суб’єктами господарюван-
ня ліцензійних умов провад-
ження господарської діяльності 
(пп. 10 п. 4);

− видання за погодженням 
з СБУ суб’єктам господарюван-
ня дозволів на ввезення (виве-
зення) і транзит наркотичних 
засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів (пп. 18 п. 4);

− проведення відбору зраз-
ків лікарських засобів, рослин, 
товарів, речовин для експерти-
зи з метою визначення вмісту 
в них наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекур-
сорів (пп. 22 п. 4);

− контроль діяльності те-
риторіальних органів ДСКН Ук-
раїни (пп. 3 п. 5);

− проведення контролю за 
дотриманням суб’єктами госпо-
дарювання порядку знищення 
наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів 
(пп. 19 п. 4);
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− п ідготовка висновк ів 
щодо належності засобів і ре-
човин до аналогів наркотичних 
засобів і психотропних речовин 
(пп. 21 п. 4).

Спираючись на наведені 
міркування, зробимо деякі вис-
новки. Під правовим статусом 
ДСКН України пропонуємо ро-
зуміти закріплену нормами ад-
міністративного права систему 
юридично значущих рис ДСКН, 
що характеризує її як суб’єкта 
державно-владних повнова-
жень, реалізація яких забезпе-
чує виконання покладених на 

цей орган завдань і функцій де-
ржавного управління у сфері 
обігу наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекур-
сорів.

ДСКН України − основний 
контролюючий орган виконав-
чої влади у сфері обігу нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та про-
тидії незаконному їх обігу. На 
нашу думку, врахування запро-
понованих рекомендацій спри-
ятиме підвищенню ефектив-
ності діяльності цього контро-
люючого органу.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ ПО КОНТРО-
ЛЮ НАД НАРКОТИКАМИ

Шевчук А. М.
В статье исследуются вопросы, связанные с правовым статусом Государс-

твенной службы Украины по контролю над наркотиками. Приводится определе-
ние этого понятия, отработана его теоретическая модель и названы его струк-
турные элементы.

Ключевые слова: правовой статус, Государственная служба Украины конт-
ролю над наркотиками, оборот наркотических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, государственный контроль.
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У наш час є затребуваним 
дослідження діяльності держав 
і  міжнародних організацій, 
спрямованої на регулювання 
відносин, пов’язаних з функціо-
нуванням офшорних фінансо-
вих центрів, у частині відпові-
дальності міжнародним стан-
дартам у сферах банківської і 
страхової діяльності, протидії 
легалізації (відмиванню) до-

ходів, отриманих злочинним 
шляхом, фінансування теро-
ризму й обміну інформацією. І 
якщо зарубіжними юристами- 
міжнародниками ця проблема-
тика згадувалася тією чи іншою 
мірою в низці монографій і ста-
тей, то в українській науці між-
народного права в цій царині 
спостерігається явна прогали-
на.

THE LEGAL STATUS OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE FOR THE 
CONTROL OF NARCOTICS

Shevchuk O. M.
In the article explores the issues related to the legal status of the State service of 

Ukraine for the control of narcotics. Following are definitions of this concept, worked out 
the theoretical model and define its structural elements.

Key words: legal status, the State service of Ukraine for the control of narcotics, 
the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. state control.
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МІЖНАРОДНО–ПРАВОВІ ЗАСОБИ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОФШОРНИХ ФІНАНСОВИХ 

ЦЕНТРІВ

У статті досліджується проблеми, які можуть породжувати офшорні фінан-
сові центри, і заходи, спрямовані на регулювання їх діяльності. Розглянуто сут-
ність, умови діяльності, класифікацію світових офшорних фінансових центрів. 
Робиться висновок, що Україна також має сформулювати свою правову позицію 
із цього питання.

Ключові слова: офшор, офшорний фінансовий центр, фінансові операції, 
легалізація «брудних» грошей.
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Існують публікації, присвя-
чені офшорному законодавству 
тих чи інших держав, у яких в 
основному розглядаються: 
(а) особливості реєстрації оф-
шорних компаній-нерезидентів; 
(б) система пільгового оподат-
кування компаній і фізичних 
осіб, які користуються перева-
гами офшорних фінансових 
центрів; (в) пільгова процедура 
надання фінансової звітності; 
(г) правила підвищеної конфі-
денційності; (д) поради при ви-
борі тієї чи іншої офшорної 
юрисдикції; (є) спеціалізація 
офшорних фінансових центрів 
у певних видах діяльності (бан-
ковській, страховій, інвестицій-
ній, трастовій та ін.).

У більшості робіт ідеться 
мова про діяльність міжнарод-
них організацій, однак їх авто-
ри, як правило, не обмежують-
ся лише згадуванням про такі 
звані «чорні списки», складені 
Організацією економічного 
співробітництва й розвитку 
(ОЕСР), Форумом фінансової 
стабільності (ФФС) і Спеціаль-
ною фінансовою комісією з про-
бл е м в і д ми в а н н я  г р о ш е й 
(ФАТФ). Із загальних позицій на-
уки міжнародного права назва-
на проблема, що розростаєть-
ся з посиленням глобальної 
економічної конкуренції де-
ржав, вбачається недостатньо 
вивченою й розробленою. По-
части це можна пояснити тим, 

що міжнародне співтовариство 
лише в останні роки належним 
чином оцінює масштаб про-
блем, які можуть породжувати 
офшорні фінансові центри, і 
вживає нові скоординовані кро-
ки, спрямовані на регулювання 
їх діяльності. Звичайно, в Ук-
раїні теж має бути сформульо-
вана власна правова позиція із 
цього питання.

Актуальність сучасних про-
блем міжнародно-правової рег-
ламентації діяльності офшор-
них фінансових центрів обумо-
влена й іншими чинниками. За 
різними підрахунками через 
офшорні фінансові центри про-
ходить до 30 % усіх світових 
фінансових потоків. Причому 
специфіка офшорного бізнесу 
і притаманна йому конфіден-
ційність дозволяють припуска-
ти, що реальний обсяг фінан-
сових коштів, що перебувають 
на рахунках в офшорних бан-
ках або минають через офшор-
ні фінансові центри, є значно 
вищим.

Міжнародно-правову базу 
даної публікації становлять на-
самперед такі міжнародні до-
кументи: Віденська конвенція 
ООН про боротьбу проти неза-
конного обороту наркотичних 
коштів і психотропних речовин 
1988 р. [3], Конвенція ООН про 
боротьбу з фінансуванням те-
роризму 1999 р.[8], Конвенція 
ООН проти транснаціональної 
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орган ізованої  злочинност і 
2000 р. [4], Конвенція Ради Єв-
ропи № 141 «Про відмивання, 
виявлення, вилучення й кон-
фіскації доходів від злочинної 
діяльності» 1990 р.[5], Конвен-
ція ООН про умови реєстрації 
суден 1986 р. [6]; Резолюції 
Ради Безпеки ООН: 1373 (2001) 
« Про боротьбу з міжнародним 
тероризмом» і 1368 (2001) «У 
зв’язку з терористичними акта-
ми в США» [6]; Сорок рекомен-
дацій ФАТФ [7, с.  158 -165]; 
Дев’ять спеціальних рекомен-
дацій з боротьби з фінансуван-
ням тероризму [2]; матеріали й 
документи таких міжнародних 
організацій, як Міжнародний 
валютний фонд, Організація 
економічного співробітництва 
й розвитку, Форум фінансової 
стабільності та ін.

Питання міжнародного 
економічного права, включаю-
чи його фінансові аспекти, роз-
глядали такі правознавці, як 
А. Б. Альтушуллер, В. В. Ва-
ханія, Г. М. Вельямінов, Л. І. Во-
лова, Л. Н. Галенська, Я. А. Гей-
в ан дов,  Н.  Ю.  Єрпиль ов а, 
Є. А. Іванов, В. І. Лисовський, 
О. О. Моїсеєв, Т. Н. Нешатаєва, 
Г. В. Петрова, Е. А. Ровинський 
та ін.

Особливістю міжнародно-
правового регламенту діяль-
ності офшорних фінансових 
центрів є те, що за браком на 
даний момент багатосторонніх 

міжнародних договорів, що ма-
ють предметом впорядкування 
відносин, які складаються при 
функціонуванні названих цен-
трів, регулювання здійснюєть-
ся відповідно до міжнародно-
правових документів. Останні 
не мають рівня універсальних 
міжнародних договорів, прий-
нятих різними міжнародними 
організаціями, у тому числі й у 
сфері міжнародної банківської 
діяльності, страхування, обігу 
ц інних паперів,  реєстраці ї 
морських і повітряних судів, а 
також у рамках правової про-
тидії легалізації (відмиванню) 
доходів, отриманих злочинним 
шляхом, і фінансуванню теро-
ризму.

Офшорний фінансовий 
центр (далі − ОФЦ) становить 
собою частину території де-
ржави (у деяких випадках − усю 
ї ї територію), в межах якої 
реєструються компанії інозем-
них резидентів, яким надається 
право ведення на пільгових (не 
тільки податкових) умовах тор-
говельних, фінансових та ін-
ших комерційних операцій. 
Компанії, зареєстровані в ОФЦ, 
платять, як правило, мінімаль-
ні  податки або ж повністю 
звільняються від оподаткову-
вання і сплачують лише реєст-
раційні і щорічні мита.

«Офшорний фінансовий 
центр» (Offshore financial center) 
− термін, використовуваний 
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МВФ та іншими міжнародними 
організаціями. У правовій літе-
ратурі зустрічаються й інші по-
няття: «офшорна зона», «оф-
шор», «податковий рай», «по-
даткова гавань», «притулок» 
тощо [1, с. 51-53].

Такі особливості офшор-
них фінансових центрів, як іс-
нування анонімних банківських 
рахунків, необов’язковість іден-
тифікації клієнтів, брак дого-
ворів про надання правової до-
помоги при проведенні розслі-
дувань фінансових злочинів, та 
низка інших роблять ОФЦ при-
вабливими для легалізації до-
ходів, отриманих злочинним 
шляхом.

Офшорний банк івський 
(фінансовий) центр – фінансо-
вий центр, де можна провадити 
операції, які не підпадають під 
національне регулювання й не 
вважаються складниками еко-
номіки. Основна причина ви-
никнення офшорних фінансо-
вих центрів (час їх появи − піс-
ля Другої світової війни) зумо-
влена передусім існуванням 
досить високих ставок податків 
на доходи банків у розвинених 
країнах і країнах і в тих, які роз-
виваються. Причинами приваб-
ливості офшорних фінансових 
центрів для іноземних і місце-
вих суб’єктів господарювання 
є:

− виконання посередниць-
ких функцій для позичальників 

і депонентів;
− мінімальне офіційне ре-

гулювання;
− відсутність податків і кон-

тролю над керуванням «порт-
фельними» інвестиціями;

− діяльність іноземних бан-
ків на їх території, яка сприяє 
збільшенню зайнятості місце-
вого населення;

− підвищення рівня життя 
у країнах розміщення офшор-
них банківських центрів завдя-
ки нагромадженню коштів від 
видачі ліцензій, видатків банків 
та інших платежів.

Сумарна вартість активів 
міжнародного офшорного рин-
ку на початку ХХІ ст. становила 
приблизно 6 трлн дол. У серед-
ньому 30 % ВВП офшорних фі-
нансових центрів припадає на 
фінансові послуги.

Думки про існування оф-
шорних фінансових центрів, як 
правило, поляризовані. При-
хильники вказують, що автори-
тетні ОФЦ відіграють законну й 
невід’ємну роль у міжнародних 
фінансах і торгівлі, пропонуючи 
величезні переваги в певних 
ситуаціях для корпорацій і при-
ватних осіб, дозволяючи закон-
но управляти ризиками й фі-
нансовим плануванням. Крити-
ки їх функціонування стверд-
жують, що ОФЦ «вимивають» 
податки з багатих (і не дуже ба-
гатих) країн, які недостатньо 
регулюються, і сприяють такій 
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незаконній діяльності, як ухи-
ляння від сплати податків і від-
мивання грошей, уникаючи при 
цьому ризику в рамках право-
вої корпоративної завіси. Перші 
вказують на мовчазну підтрим-
ку ОФЦ з боку уряду Сполуче-
них Штатів Америки, який спри-
яє цим центрам шляхом про-
довження використання прода-
жу іноземних корпорацій, а та-
кож Об’єднаного Королівства, 
яке активно надає офшорні фі-
нансові послуги на карибських 
залежних територіях, щоб до-
помогти їм диверсифікувати 
свою економіку і сприяти Бри-
танському ринку єврооблігацій 
[7].

Існують 3 типи офшорних 
банківських (фінансових) цент-
рів:

− нью-йоркська модель. 
Вона передбачає спеціальні 
формально встановлені домо-
вленості з такими авторитетни-
ми фінансовими центрами, як 
Нью-Йорк, Токіо, Сінгапур. На 
цих ринках установлюються: 
(а) спеціальні рахунки окремо 
від внутрішніх, які вільні від об-
межень, і належать до внутріш-
нього фінансового ринку (нап-
рик лад,  резервн і  вимоги); 
(б) корпоративне оподаткову-
вання; (в) місцевий гербовий 
збір (на ринку Токіо), який може 
допускати (Сінгапур), а може й 
не допускати оподатковування 
ділових цінних паперів (ринок 

Нью-Йорка, Токіо);
− лондонська модель. У 

Лондоні й Гонконзі фінансові 
угоди не мають обмежень не-
залежно від того, є резиденти 
чи нерезиденти учасниками 
ринку. У цих містах офшорний 
ринок становить собою просто 
офшорні угоди між нерезиден-
тами, тому що внутрішня й зов-
нішня угоди об’єднані. На оф-
шорних ринках цієї моделі існує 
корпоративне оподатковування 
й допускається оподатковуван-
ня ділових цінних паперів;

− так зване «податкове 
сховище». До цього типу оф-
шорних ринків відносять ринки 
Багамських і Кайманових ост-
ровів. На них угоди укладають-
ся нерезидентами й зовсім не 
обкладаються податками, не-
має корпоративного оподатко-
вування й оподатковування ді-
лових цінних паперів, але ма-
ють місце реєстраційні внески 
і плата за ліцензії.

Фінансові махінації в оф-
шорних зонах здатні дестабілі-
зувати світову фінансову сис-
тему. Протистояти їм передба-
чається шляхом ліквідації в цих 
юрисдикціях особливого подат-
кового режиму, що допомагає 
зберігати повну анонімність 
вкладника, і введення єдиної 
світової системи зв’язків між 
банками й інвестиційними ком-
паніями. Єдина комп’ютерна 
програма зв’язку дозволить ав-
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томатично виявляти підозрілі 
трансакції, блокувати їх і дово-
дити необхідну інформацію до 
слідчих органів [9, с. 19].

Один з негативних проявів 
глобалізації – різке посилення 
криміналізації національних 
економік і міжнародних госпо-
дарських відносин у плані від-
мивання капіталів незаконного 
походження. За різними оцінка-
ми обсяг, «брудних доходів», які 
щорічно легалізуються у світі, 
досяг до початку XXI ст. астро-
номічної суми − 0,5-1,3 трлн 
дол. Критичне наростання за-
значених тривожних тенденцій 
стимулювала протидія їм світо-
вої спільноти, що виразилося, 
зокрема, у створенні спеціалі-
зованих міжнародних організа-
цій.

Так, у липні 1989 р. на па-
ризькій нараді « великої сімки» 
була створена Спеціальна гру-
па по боротьбі зі злочинністю у 
фінансовій сфері («Financial 
Action Task Force on Money 
Laundering» − FATF; в українсь-
кій транскрипції – ФАТФ), мета 
діяльності якої − всесторонній 
аналіз результатів оперативних 
заходів щодо запобігання вико-
ристання банківської системи 
й фінансових установ для від-
мивання коштів, розроблення 
модельних (еталонних) законо-
давчих актів і превентивних за-
ходів у цій царині, а також 
підвищення рівня координації 

відповідних спільних зусиль 
країн-учасниць ФАТФ.

Ця інституція координує 
свою роботу з ООН, яка в ос-
танні роки безпосередньо вли-
лася в боротьбу з легалізацією 
«брудних коштів». У червні 
1998 р. на 20-й спеціальної 
сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, присвяченій боротьбі зі 
злочинністю у фінансовій сфері 
і протидії обороту наркотиків 
на світовій арені, було схвале-
но План дій проти відмивання 
грошей («Action Plan against 
Money Laundering») [11].

Відповідно до цього у груд-
ні 1998 р. спеціальною брошу-
рою було випущено документ 
«Глобальна програма ООН про-
ти відмивання грошей», де на-
водилися розгорнуті правові 
визначення й характеристики 
низки злочинів у фінансовій 
сфері. У його преамбулі під-
креслюється, що припинення 
відмивання грошей має грунту-
ватися на загальних для всіх 
держав світу концептуальних 
засадах.

На міжнародному рівні бо-
ротьба з відмиванням грошей 
ведеться також у рамках ство-
рених регіональних організа-
цій, подібних до ФАТФ. Це, зок-
рема, Азіатсько-Тихоокеанська 
група (APG), Група країн Кариб-
ського басейну (CFATE), Група 
країн південної і Східної Афри-
ки (ESAAMLG) і Комітет експер-
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тів Ради Європейського співто-
вариства по оцінці заходів про-
тидії відмиванню грошей (PC-
R-EV). Група експертів Міжаме-
риканської комісії з питань від-
мивання грошей і контролю над 
зловживанням використання 
наркотичних речовин (CICAD) 
відслідковує втілення в життя 
Плану дій по боротьбі з відми-
ванням грошей, прийнятого на 
зустрічі міністрів країн Західної 
п івк ул і  в  Буенос -Айрес і  в 
1995 р. [11].

Особливе місце в системі 
відповідних міжнародних ор-
ганізацій займає Інтерпол − по-
тужна й авторитетна міжнарод-
на організація, яка додає в бо-
ротьбі з відмиванням грошей 
значних зусиль, займаючись 
розслідуванням різноманітних 
міжнародних економічних зло-
чинів, а також збираючи й 
аналізуючи інформацію про 
вчинені в різних країнах най-
більш серйозні махінації. Спів-
робітництво так званих фінан-
сових розвідок − національних 
органів по боротьбі з відмиван-
ням грошей − ведеться в рам-
ках Групи «Егмонт» («Egmont 
Group»), створеної в 1995 р.

Серед інших у більшій або 
меншій мірі впливових міжна-
родних організацій розглянуто-
го профілю слід назвати:

− Організацію країн ЄС по 
боротьбі з комерційною зло-
ч и н н і с т ю  (C o m m o nwe a l t h 

Commercial Crime Unit – CCCU), 
що поєднує 49 держав. Вона 
забезпечує останніх необхід-
ною інформацією про правопо-
рушення міжнародного харак-
теру в галузі економіки;

− Офшорну групу з бан-
ківського контролю («Offshore 
Group of Banking Supervisors»), 
що організовує співробітництво 
в боротьбі з відмиванням гро-
шей у міжнародних офшорних 
центрах і у вільних економічних 
зонах;

− Бернський клуб, що вклю-
чає представників правоохо-
ронних органів низки захід-
ноєвропейських держав (ос-
новний напрямок його роботи 
– забезпечення ефективного 
обміну інформацією між учас-
никами);

− Міжнародну організацію 
контролю у сфері обігу цінних 
п а п е р і в  ( « I n t e r n a t i o n a l 
O rgan iza t ion  o f  Secur i t i es 
Commissions» − IOSC), що 
поєднує представників органів, 
контролюючих ринки цінних па-
перів (136 членів з понад 70 
країн);

− Міжнародне морське 
бюро («International Maritime 
Bureau» − IMB), що протидіє 
економічним злочинам на 
морському транспорті, насам-
перед контрабанді (в тому чис-
лі й валюти);

− Службу по забезпеченню 
безпеки бізнесу при Міжнарод-
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н і й  т о р г о в е л ь н і й  п а л а т і 
(«Business Security Services of 
the International Chamber of 
Commerce»), що займається 
боротьбою з різними злочина-
ми у сфері міжнародної торгів-
лі й банківських рахунків;

− Міжнародну асоціацію 
слідчих по боротьбі з підробка-
ми  к р е дитни х  док у мент ів 
(IACCY);

− Міжнародну асоціацію 
професійних офіцерів безпеки 
банків (IAPSO).

Діяльність перелічених ор-
ганізацій забезпечила форму-
вання досить значної норма-
тивної бази, що регламентує 
міжнародну взаємодію з роз-
глянутих питань.

Офшорні фінансові центри 
поділяються на 3 групи.

Перша група центрів, які в 
цілому співпрацюють з офшор-
ними державами й мають до-
сить високий рівень нагляду за 
фінансовими операціями, а та-
кож дотримуються при їх про-
веденні міжнародних стандар-
тів. Це такі ОФЦ, як Гонконг, 
Люксембург, Сінгапур, Швей-
царія, Дублін (Ірландія), остро-
ва Гернсі, Джерсі, Мен.

Друг у групу ск ладають 
центри, національне законо-
давство яких передбачає ме-
ханізми нагляду за проведен-
ням фінансових операцій і які 
здійснюють міжнародне спів-
робітництво, однак їх рівень і 

якість потребують суттєвого 
поліпшення. У цій групі перебу-
вають Андорра, Бахрейн, Бар-
бадос, Бермудські острови, 
Г ібралтар, Лабуан, Макао, 
Мальта, Монако.

До третьої, найбільшої гру-
пи, на думку Форуму фінансо-
вої стабільності,  належать 
ОФЦ, які мають низький рівень 
якості нагляду за проведенням 
фінансових операцій, не бе-
руть участі у міжнародній спів-
праці з іншими державами, а 
також не прагнуть дотримува-
тись у своїй діяльності міжна-
родних стандартів. Серед них 
Антігуа, Барбуда, Аруба, Беліз, 
Британські Віргінські острови, 
Кайманові острови, острови 
Кука, Коста-Рика, Ліван, Мар-
шаллові острови, Маврикій, На-
уру, Нідерландські Антильські 
острови, Панама, Сент-Кітс і 
Невіс, Сент-Лючія, Сент-Він-
сент і Гренадіни, Західне Са-
моа, Сейшельські й Багамські 
острови, Теркс, Кайкос і Вану-
ату.

У Рекомендації № 2 Робо-
чої групи, що міститься в до-
повіді, Форуму фінансової ста-
більності існує положення, від-
повідно до якого ФФС необхід-
но звернутись у МВФ із прохан-
ням взяти на себе відповідаль-
ність за розроблення, організа-
цію і здійснення процесу оціню-
вання діяльності ОФЦ» [9]. На 
підставі цієї Рекомендації МВФ 



12�2013/123

Питання адміністративного,  
господарського і фінансового права

було розроблено Програму по-
силення контролю над фінан-
совим регулюванням в ОФЦ, 
спрямовану на боротьбу з від-
миванням «брудних грошей» і 
фінансуванням тероризму 
(«Of fshore Financial  Center 
Program»).

Програма охоплює 3 етапи: 
а) самооцінювання діяльності 
офшорних фінансових центрів 
за участі зовнішніх експертів із 
числа фахівців у сфері пруден-
ціального нагляду, представни-
ків центральних банків різних 
країн і співробітників МВФ; б) 
оцінювання виконання міжна-
родних стандартів фахівцями 
МВФ; в) комплексне оцінюван-
ня ризиків й уразливості аналі-
зованого ОФЦ з використанням 
інших програм і систем оцінки 
стабільності фінансового сек-
тора.

Під міжнародними стан-
дартами в рамках названої 
Програми розуміються в царині 
регулювання: (1) банківської 
діяльності − основні принципи 
ефективного банківського на-
гляду («Core Pr inc ip les for 
Effective Banking Supervision»), 
розроблені Базельським комі-
тетом з банківського нагляду; 
(2) страхової діяльності − ос-
новні принципи страхування 
(«Insurance Core Principles»), 
створені Міжнародною асоціа-
цією органів страхового нагля-
ду (ІАІS); (3) цінних паперів – 

цілі і принципи регулювання 
цінних паперів («Objectives and 
P r i n c i p l e s  o f  S e c u r i t i e s 
Regulation»), розроблені Міжна-
родною організацією комісій із 
цінних паперів (IОSCО); (4) бо-
ротьби з легалізацією (відми-
ванням) доходів, отриманих 
злочинним шляхом, і фінансу-
ванням тероризму, − Сорок ре-
комендацій ФАТФ, які є основ-
ними міжнародними стандар-
тами, а також Дев’ять спеціаль-
них рекомендацій ФАТФ по бо-
ротьбі з фінансуванням теро-
ризму.

Із сорока двох (42) офшор-
них фінансових центрів, згада-
них у прес-релізі Форуму фі-
нансової стабільності у травні 
2000 р., 23 є державами-члена-
ми МВФ і 13 − залежні країни 
або території держав-членів 
МВФ .

Вісімнадцять держав, що є 
офшорними фінансовими цен-
трами, одержали у 2004 р. від 
МВФ технічну допомогу в різ-
них галузях, включаючи допо-
могу в розробленні національ-
ного законодавства по бороть-
бі з легалізацією доходів, добу-
тих злочинним шляхом, і з фі-
нансуванням тероризму, а та-
кож у сферах нагляду в бан-
ківському секторі, страхування 
й регулювання обігу цінних па-
перів [11].

Деякі держави, що є оф-
шорними фінансовими центра-
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ми, вже вжили реальних за-
ходів, спрямованих на створен-
ня правової бази в царині бо-
ротьби з легалізацією доходів, 
отриманих злочинним шляхом, 
і фінансуванням тероризму від-
повідно до Рекомендацій МВФ 
і Всесвітнього банку. Напри-
клад, значна кількість ОФЦ по-
чали співпрацювати з МВФ і 
прийняли чіткий план дій з усу-
нення недоліків у сфері право-
вого регулювання, виявлених у 
перебігу оцінювання ОФЦ у 
рамках згаданої раніше Про-
грами. Більшість ОФЦ прийня-
ли нові нормативно-правові 
акти, спрямовані на боротьбу з 
легалізацією доходів, отрима-
них злочинним шляхом, і з фі-
нансуванням тероризму. Деякі 
з них створили підрозділи фі-
нансової розвідки. Ці держави 
приєдналися до Групи ЕГМОНТ, 
що становить собою неофіцій-
ну організацію державних ві-
домств − одержувачів конфі-
денційної інформації, загаль-
ною метою яких є створення 
колективного механізму для 
зміцнення співробітництва й 
обміну інформацією, корисної 
для виявлення і припинення 
відмивання грошей і фінансу-
вання тероризму.

Результати, отримані в пе-
ребігу дослідження діяльності 
МВФ, Всесвітнього банку, Фо-
руму фінансової стабільності, 
ФАТФ, дозволяють зробити від-

повідні висновки.
1. Необхідна постійна ро-

бота ОФЦ, спрямована на 
поліпшення правового регулю-
вання їх діяльності. Офшорним 
фінансовим центрам слід ін-
тенсифікувати зусилля з при-
ведення національної законо-
давчої бази й системи контро-
люючих органів у відповідність 
міжнародним стандартам, а в 
деяких випадках відмовитися 
від певної діяльності. Пріори-
тетними є: (а) посилення бо-
ротьби з легалізацією доходів, 
отриманих злочинним шляхом, 
і фінансуванням тероризму; 
(б) покращання системи регла-
ментації й контролю в царинах 
цінних паперів, страхування, 
трастів; (в) розширення міжна-
родної співпраці й обміну ін-
формацією;

2. МВФ і Всесвітньому бан-
ку треба продовжити свою 
діяльність з оцінювання ступе-
ня регулювання й функціону-
вання ОФЦ і з надання їм тех-
нічної допомоги [11].

3. Міжнародні фінансові 
центри, де кредитні установи 
провадять операції в основно-
му з нерезидентами і в інозем-
ній для даної країни валюті, діс-
тали назву фінансових центрів 
«офшор» (off-shor). Вони, як 
правило, служать «податковим 
притулком», оскільки операції, 
які в них здійснюються, не об-
кладаються податками й вільні 
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від валютних обмежень.
4. Інтересам України від-

повідає уточнення й удоскона-
лення міжнародно-правового 
регламенту офшорної діяль-
ності, а також інтенсифікація 
міжнародних зусиль по приве-
денню національного законо-
давства країн, які є офшорними 
фінансовими центрами, у від-
повідність з міжнародними 
стандартами. Пріоритетними 

напрямками є: (а) попереджен-
ня використання офшорних фі-
нансових центрів для легаліза-
ції доходів, отриманих злочин-
ним шляхом, і для фінансуван-
ня тероризму, (б) поліпшення 
міжнародної й національної 
системи контролю над транс-
кордонним потоком коштів і цін-
них паперів і (в) розширення 
міжнародного співробітництва 
в цій сфері.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОФФШОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ

Товкун И. Н.
В статье исследуется проблемы, которые могут порождать оффшорные финан-

совые центры, и мероприятия, направленные на регулирование их деятельности. Рас-
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смотрена сущность, условия деятельности, классификация мировых оффшорных фи-
нансовых центров. Делается вывод, что Украина также должна сформулировать свою 
правовую позицию по этому вопросу.

Ключевые слова: оффшор, оффшорный финансовый центр, финансовые опера-
ции, легализация «грязных денег».

INTERNATIONALLY - LEGAL FACILITIES OF FUNCTIONING
OF OFFSHORE FINANCIAL CENTERS

Tovkun I. N.
In the article investigated problems that can generate offshore financial centers and 

events sent to adjusting of activity of such centers. Essence, terms of activity, classification 
of world offshore financial centers, is considered. Drawn conclusion that Ukraine also must 
set forth the legal position through this question.

Key words: offshore, offshore financial center, financial operations, legalization of «dirty 
money».
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КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ  

В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано основні особливості контролю як форми держав-
ного регулювання на ринку фінансових послуг. Визначено систему державних 
органів, які здійснюють цей контроль, і з’ясовано, в яких формах і за допомогою 
яких засобів він здійснюється.

Ключові слова: ринок фінансових послуг, перевірка, ревізія, аудит, фінан-
совий моніторинг.

Проблема контролю як 
форми державного регулюван-
ня ринку фінансових послуг на-
лежить до групи найважливі-
ших, вирішення якої в сучасних 
умовах існування економічної 
кризи є необхідним і актуаль-
ним. Дослідження форм і за-

собів цього різновиду держав-
ного контролю, на нашу думку, 
вирішить низку питань, що ви-
никають при застосування 
норм законодавства відповід-
ними органами державної вла-
ди.

Мета статті – дослідити, 
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що є контролем на ринку фінан-
сових послуг, визначити систе-
му державних органів, які його 
здійснюють, і з’ясувати, в яких 
формах і за допомогою яких за-
собів він провадиться. Вивчен-
ням державного контролю зай-
м а л и с я  В .  Б .  А в е р ’я н о в , 
В. М. Гаращук, В. М. Горше-
ньов, Ю. А. Тихомиров. Питан-
ня присвячені контролю у сфері 
господарювання знайшли своє 
відображення у наукових пра-
цях таких вчених, як О. М. Він-
ник, Д. В. Задихайло, І. М. Кра-
вець, І. С. Орехова, В. В. Поє-
динок, В. В. Тимошин, В. С. Щер-
бина. Що стосується саме кон-
тролю на ринку фінансових 
послуг, то деякі аспекти цього 
п и т а н н я  д о с л і д ж у в а л и 
К. В. Масляєва, В. І. Полюхо-
вич, але й досі воно залишаєть-
ся предметом наукових пошуків 
і потребує свого вирішення.

На даний момент у пра-
вовій науці існує декілька пог-
лядів щодо визначення контро-
лю й виокремлення тих чи ін-
ших його форм, але бракує чіт-
кого розмежування між його 
засобами, формами й метода-
ми. А від правильного вибору 
тієї чи іншої категорії, того чи 
іншого зас обу за лежить і 
дієвість органів державної вла-
ди, що здійснюють контроль на 
ринку фінансових послуг.

На жаль, чинне законо-
давство не наводить визначен-

ня поняття «контролю на ринку 
фінансових послуг» та й серед 
науковців немає єдності думок 
із цього питання. Як загальну 
категорію можна враховувати 
закріплену в ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяль-
ності» в ід 5 квітня 2007 р., 
№ 877-V [3; 2007. – № 29. – 
Ст. 389] дефініцію державного 
нагляду (контролю): це діяль-
ність уповноважених законом 
центральних органів виконав-
чої влади, їх територіальних 
органів, державних колегіаль-
них органів, органів виконавчої 
влади АРК, органів місцевого 
самоврядування в межах пов-
новажень, передбачених зако-
ном, щодо виявлення й запобі-
гання порушенням вимог зако-
нодавства суб’єктами господа-
рювання й забезпечення інте-
ресів суспільства, зокрема, на-
лежної якості продукції, робіт і 
послуг, прийнятного рівня не-
безпеки для населення, навко-
лишнього природного середо-
вища. Але у ч. 2 ст. 2 цього ж 
Закону зазначається, що його 
дія не поширюється на відно-
сини, що виникають у процесі 
контролю за діяльністю суб’єктів 
господарювання на ринку фі-
нансових послуг. Ми бачимо, 
що законодавиць навіть ото-
тожнює терміни «контроль» і 
«нагляд». Доречно відмітити 
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трактування, яке надає Подат-
ковий кодекс України від 2 груд-
ня 2010 р., № 2755-VI [3; 2011. 
– № 13. – Ст. 112] податковому 
контролю, відповідно до п. 61.1. 
якого – це система заходів, що 
вживаються контролюючими 
органами з метою контролю 
правильності нарахування, 
повноти і своєчасності сплати 
податків і зборів, а також до-
тримання законодавства з пи-
тань регулювання обігу готівки, 
проведення розрахункових і ка-
сових операцій, патентування, 
ліцензування та іншого законо-
давства, контроль за дотри-
манням якого покладено на 
контролюючі органи. Спільні 
риси названих дефініцій понят-
тя «контроль» частково можуть 
використовуватись і при трак-
туванні господарського контро-
лю на ринку фінансових пос-
луг.

Перейдемо до наукового й 
законодавчого визначення 
змісту контролю. Як уже під-
креслювалося, серед науковців 
бракує одностайності поглядів 
на термін «контроль». Так, 
В. Б. Авер’янов, спираючись на 
адміністративно-правову до-
ктрину, тлумачить його як фун-
кцію, яку держава здійснює з 
метою перевірки дотримання й 
виконання поставлених за-
вдань, прийнятих рішень та їх 
правомірності. Зміст державно-
го контролю включає спостере-

ження, аналіз і перевірку діяль-
ності відповідних органів та їх 
посадових осіб щодо виконан-
ня поставлених перед ними за-
вдань, дотримання установле-
них державою правил, норм і 
стандартів [2, с. 431].

В. М. Гаращук, вивчаючи 
контроль як особливу функцію 
державного управління й засіб 
забезпечення законності в де-
ржавному управлінні, зазначає, 
що правова категорія «конт-
роль» окрім перевірки або на-
гляду з метою перевірки має 
ще один зміст, який іноді не бе-
реться до уваги, – протидію чо-
мусь небажаному. На його дум-
ку, правильніше цей термін ін-
терпретувати як перевірку і 
спостереження з метою пере-
вірки для протидії чомусь не-
бажаному, виявлення, попе-
редження і припинення проти-
правної поведінки з боку кого-
небудь. Важливо також зверну-
ти увагу й на таку функцію кон-
тролю, як надання допомоги 
підконтрольній структурі в на-
веденні порядку на об’єкті [4, 
с. 36, 37].

І. С. Орехова розглядає 
контроль у широкому й вузько-
му значенні як одну із функцій 
державного управління (широ-
ке розуміння) і як правову фор-
му діяльності органів виконав-
чої влади, їх посадових осіб 
(вузьке розуміння) [9, с. 9]. 
О. М. Вінник трактує цей термін 
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як сукупність організаційно-
технічних і правових заходів, 
спрямованих на з’ясування 
компетентними органами сту-
пеня відповідності фактичних 
напрямків і результатів діяль-
ності суб’єктів господарського 
життя встановленим державою 
правилам, нормам і нормати-
вам, а також виявлення пору-
шень у діяльності цих суб’єктів 
і вжиття заходів щодо їх усу-
нення, в тому числі і шляхом 
застосування господарсько-
правових санкцій [5, с. 21]. 
Д. В. Задихайло підкреслює, 
що контроль у сфері господа-
рювання – це сукупність органі-
заційно-технічних і правових 
заходів, спрямованих на визна-
чення компетентними органами 
ступеня відповідності фактич-
них напрямів і  результатів 
діяльності суб’єктів господарю-
вання встановленим державою 
правилам, нормам і нормати-
вам, а також виявлення пору-
шень у діяльності цих суб’єктів 
і вжиття заходів щодо їх усу-
нення, в тому числі застосуван-
ня господарсько-правових сан-
кцій [6, с. 94].

У той же час правознавці 
мало звертали уваги на конт-
роль у сфері господарювання 
саме на ринку фінансових пос-
луг. Під державним контролем 
за фінансовими установами, 
вважає М. І. Саєнко, слід ро-
зуміти контрольну діяльність 

відповідних органів за надава-
чами фінансових послуг, у той 
час як під контроль у сфері фі-
нансових послуг підпадають як 
надавачі, так і споживачі остан-
ніх [12, с. 84].

З урахуванням поглядів 
учених можемо констатувати, 
що представники адміністра-
тивно-правової науки інтерпре-
тують контроль як функцію де-
ржавного управління, пред-
ставники господарського права 
– як застосування компетент-
ними органами певних заходів 
з метою забезпечення госпо-
дарського правопорядку. При 
власному дослідженні контро-
лю ми будемо використовувати 
погляди обох груп фахівців, 
тому що контроль на ринку фі-
нансових послуг, як форма де-
ржавного регулювання, вклю-
чає в себе елементи як ад-
міністративного, так і госпо-
дарського права, бо існує у 
формі перевірок і ревізій і при 
цьому має свій вузькоспеціалі-
зований предмет відносини, які 
складаються між суб’єктами в 
цій сфері відносин.

З нашого погляду, важливо 
в досліджуваному понятті ві-
добразити його певний при-
кладний характер, а тому кон-
троль на ринку фінансових пос-
луг можна розглядати у вузько-
му значенні як господарсько-
правовий засіб, який скла-
дається з певних елементів і 
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здійснюється відповідною сис-
темою державних органів для 
досягнення наміченої мети. 
Контроль за банківськими ус-
тановами виконує Національ-
ний банк України (далі – НБУ), 
за небанківськими фінансови-
ми установами – Національна 
комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі НКЦПФР) і 
Національна комісія, що здійс-
нює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг 
(далі НКРФП).

Такий підхід при визначен-
ні контролю можна охарактери-
зувати як формально-логічний, 
оскільки він цілком відповідає 
нормативному закріпленню 
функцій і засобів у нормативно-
правових актах. Так, за поло-
женням «Про Національну ко-
місію, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фі-
нансових послуг» від 23 листо-
пада 2011 р., № 1070 [10; 2011. 
– № 94. – Ст. 3419] НКРФП 
(1) здійснює нагляд за діяльніс-
тю фінансових установ (пп. 4 
п. 4); (2) реєструє фінансові ус-
танови (пп. 8 п. 4); (3) видає їм 
дозволи й ліцензії на провад-
ження діяльності з надання фі-
нансових послуг (пп. 12 п. 4); 
(4) провадить у межах своїх 
повноважень самостійно або 
разом з іншими уповноважени-
ми органами виїзні й безвиїзні 
перевірки діяльності цих уста-
нов (пп. 36 п. 4); (5) у межах 

своїх повноважень виконує 
функції суб’єкта державного фі-
нансового моніторингу (пп. 138 
п. 4).

Відповідно до положення 
«Про Національну комісію з цін-
них паперів та фондового рин-
ку» від 23 листопада 2011 р., 
№ 1063/2011 [10; 2011. – № 94. 
– Ст. 3415] НКЦПФР (1) визна-
чає порядок ведення й веде 
реєстр саморегульованих ор-
ганізацій, які об’єднують про-
фесійних учасників ринку цін-
них паперів (пп. 19 п. 4); (2) ус-
тановлює особливості органі-
зації і проведення внутрішньо-
го аудиту у професійних учас-
ників фондового ринку (пп. 31 
п. 4); (3) установлює порядок 
подання звітності особами, які 
здійснюють управління актива-
ми недержавних пенсійних 
фондів, і вимоги до змісту такої 
звітності (пп. 97 п. 4); (4) здійс-
нює моніторинг адміністратив-
них даних та інформації учас-
ник ів ринку цінних паперів 
(пп. 160 п. 4); (5) визначає особ-
ливості ведення бухгалтерсько-
го обліку операцій із цінними 
паперами (пп. 161 п. 4); (6) про-
вадить планові й позапланові 
перевірки ведення реєстру за-
безпечення іпотечних сертифі-
катів (пп. 28 п. 6); (7) провадить 
самостійно або разом з іншими 
відповідними органами пере-
вірки й ревізії фінансово-госпо-
дарської діяльності професій-
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них учасників ринку щодо здій-
снення операцій з розміщення 
й обігу цінних паперів (пп. 51 
п. 6).

Згідно із Законом «Про На-
ціональний банк України» від 
20 травня 1999 р., № 679-XIV 
[3; 1999. –№ 29. – Ст. 238] бан-
ківський контроль, як складник 
банківського регулювання, ре-
алізується шляхом: (1) здійс-
нення банківського регулюван-
ня й нагляду на індивідуальній 
і консолідованій основі (п. 8 
ст. 7); (2) видачі й відкликання 
ліцензій, здійснення контролю, 
в тому числі через проведення 
планових і позапланових пере-
вірок діяльності банків (п. 2 ч. 2 
ст. 44); (3) визначення форм 
звітності, які є обов’язковими 
до виконання всіма суб’єктами 
господарювання (ч. 1 ст. 67).

З огляду на викладене, мо-
жемо підсумувати, що безпосе-
редньою метою державного ре-
гулювання ринку фінансових 
послуг, на яку спрямовані дії 
названих нами органів, є забез-
печення й захист прав його 
учасників і нормальне функціо-
нування ринку в цілому. Саме 
за допомогою контролю забез-
печується наближення діяль-
ності до мети регулювання.

У широкому значенні конт-
роль можна вивчати як форму 
державного регулювання через 
його функціональну спрямо-
ваність, що дасть змогу розгля-

нути його саме як форму де-
ржавного регулювання ринку 
фінансових послуг. За допомо-
гою аналізу функцій органів де-
ржавної влади, які здійснюють 
контроль на цьому ринк у, 
з’ясуємо що ж становлять со-
бою форми й засоби такого 
контролю, в яких і реалізують-
ся необхідні функції.

Розглянемо форми конт-
ролю.  Взагалі п ід формою 
мається на увазі вираження 
будь-якого змісту або чого-не-
будь іншого [13, с. 1427]. Фор-
ма, як філософська категорія, 
означає зовнішнє вираження 
внутрішнього змісту. Таким чи-
ном, під нею варто розуміти той 
чи інший спосіб такого вира-
ження. Законодавець оперує 
поняттям «форми контролю», 
але не зазначає, що вони охоп-
люють. На думку І. С. Орехової, 
основними формами держав-
ного контролю у сфері госпо-
дарської діяльності виступають 
правові форми, що враховують 
юридичну значимість дій, зов-
нішній прояв яких характеризує 
певна форма, що виявляється 
у правових наслідках їх здійс-
нення. До них вона відносить 
ревізії й перевірки [9, с. 9], а 
Ю. П. Битяк і В. В. Зуй − ревізію, 
перевірку й аудит [1, с. 258]. 
Г. М. Остапович пропонує виз-
начати правову форму держав-
ного контролю як передбачену 
нормами права й віднесену за-
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коном до компетенції суб’єктів 
державного контролю цілісну 
сукупність пов’язаних підста-
вою й поставленою метою за-
ходів, спрямованих на одер-
жання, збирання, перевірку, 
аналіз, оцінку, оброблення і 
зберігання відомостей для 
встановлення відповідності 
об’єкта контролю заданим па-
раметрам, виявлення й усунен-
ня відхилень від них, а також 
підстави й порядок (процедури) 
здійснення цих заходів [8, с. 7]. 
Отже, формою контролю є 
спосіб вираження й організації 
дій контролюючих органів на 
ринку фінансових послуг.

Посилаючись на погляди 
науковців, проаналізувавши 
норми чинного законодавства, 
що закріплюють повноваження 
органів державної влади, наве-
демо власну думку щодо форм 
контролю на ринку фінансових 
послуг, до яких можна віднести 
перевірки, що здійснюються 
відповідними державними ре-
гуляторами, ревізії, аудит і фі-
нансовий моніторинг. Згідно з 
п. 1.5 Інструкції з підготовки, 
проведення контрольних за-
ходів з питань фінансово-гос-
подарської діяльності та реалі-
зації їх матеріалів у митній 
службі України перевірка – це 
обстеження й вивчення окре-
мого напрямку фінансово-гос-
подарської діяльності об’єкта 
контролю. А за ст. 5 Закону 

«Про основні засади здійснен-
ня державного фінансового 
контролю в Україні» від 26 січ-
ня 1993 р., № 2930-XII [3; 1993. 
– № 13. – Ст. 110 ] перевірка де-
ржавних закупівель полягає в 
документальному й фактично-
му аналізі дотримання підкон-
трольними установами законо-
давства про державні закупівлі, 
яка проводиться органом де-
ржавного фінансового контро-
лю на всіх стадіях закупівель. 
Результати перевірки останніх 
викладаються в акті. Як вважає 
В. С. Шестак, перевірка, як оці-
ночна діяльність, припускає 
встановлення відповідності 
(або невідповідності) об’єкта 
контролю певним критеріям [15, 
с. 75]. Відповідно до ст. 4 цього 
Закону ревізія є формою інс-
пектування й полягає в доку-
ментальній і фактичній пере-
вірці певного комплексу або ок-
ремих питань фінансово-госпо-
дарської діяльності підконт-
рольної установи. Вона повин-
на забезпечувати виявлення 
наявних фактів порушення за-
конодавства, встановлення 
винних у їх допущенні посадо-
вих і матеріально відповідаль-
них осіб.

Аудит за ч. 1 ст. 363 Гос-
подарського кодексу України 
– це перевірка публічної бух-
галтерської звітності, обліку, 
первинних документів та іншої 
інформації щодо фінансово-
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г о с п о д а р с ьк о ї  д і я л ьн о с т і 
суб’єктів господарювання з ме-
тою з’ясування достовірності їх 
звітності, обліку, його повноти 
й відповідності законодавству 
і встановленим нормативам. 
Фактично ж контроль є проце-
сом діяльності органів держав-
ної влади на ринку фінансових 
послуг.

Окреме місце займає спе-
ціальна форма контролю фі-
нансовий моніторинг. Пункт 5 
ч. 1 ст. 1 Закону України «Про 
запобігання та протидію легалі-
заці ї (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, 
або фінансуванню тероризму» 
в і д  28  лис топа да 20 02  р. , 
№ 249-IV проголошує: фінансо-
вий моніторинг – це сукупність 
заход ів,  що зд ійснюються 
суб’єктами фінансового моніто-
рингу у сфері запобігання і про-
тидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню те-
роризму; вони включають про-
ведення державного фінансо-
вого моніторингу та первинного 
фінансового моніторингу [3; 
2003. – № 1. – Ст. 2].

Перейдемо далі до засобів 
контролю. Необхідно відміти-
ти, що контроль забезпечуєть-
ся насамперед шляхом засто-
сування певних засобів. Під за-
собами державного регулюван-
н я  р о зу м іют ь  ко н к р ет ний 
варіант впливу на суб’єкт під-

приємництва для досягнення 
тієї чи іншої мети [7, с. 19]. Як 
зазначає В. І. Полюхович, засо-
би державного регулювання 
фондового ринку є, по суті, ви-
дами регулюючого впливу де-
ржави, кожен з яких спрямова-
ний на регулювання окремих 
складників господарської діяль-
ності суб’єкта господарювання 
[11, с. 62]. Стаття 12 ГКУ до за-
собів державного регулювання 
господарської діяльності відно-
сить: державне замовлення, лі-
цензування, патентування і 
квотування, сертифікацію і 
стандартизацію, застосування 
нормативів і лімітів, регулюван-
ня цін і тарифів, надання інвес-
тиційних, податкових та інших 
пільг, дотацій, компенсацій, ці-
льових інновацій і субсидій. На-
ведені засоби є загальними 
для всіх сфер господарської 
діяльності, але не всі з них мо-
жуть бути застосовані на ринку 
фінансових послуг.

Із перелічених не всі нале-
жать і до засобів контролю на 
ринку фінансових послуг. Іноді 
законодавець такі засоби при-
рівнює до форм і методів конт-
ролю; як наслідок – у деяких 
випадках можна зустріти норми 
права, що ототожнюють ці по-
няття. Із цього приводу треба 
проаналізувати погляди нау-
ковців. Як зазначає М. І. Саєн-
ко, до контрольних засобів 
можна віднести реєстрацію й 
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ліцензування діяльності з на-
дання фінансових послуг, на-
гляд за діяльністю фінансових 
установ і застосування до них 
заходів впливу уповноважени-
ми державними органами [12, 
с. 40]. І. С. Орехова ототожнює 
ці засоби з методами контролю. 
Вона переконує, що статистич-
н і  спостереження, бухгал-
терська звітність і  бухгал-
терський облік, інвентаризація, 
депутатський запит, звітність, 
експертиза, аудит, ліцензуван-
ня, реєстрація, атестація, сер-
тифікація, огляд, обстеження, 
витребування документів, от-
римання пояснень, вивчення 
документації тощо слід віднес-
ти до методів державного кон-
тролю у сфері господарської 
діяльності [9, с. 9], більшість із 
яких фактично, як вбачається, 
є засобами регулювання ринку 
фінансових послуг.

Як видно з наведеного, іс-
нує декілька позицій учених 
щодо визначення понять «за-
соби» і «методи контролю». Це 
дає підстави для формування 
власної думки, згідно з якою до 
засобів, за допомогою яких 
здійснюється контроль на рин-
ку фінансових послуг, треба 
віднести ліцензування й реєст-
рацію фінансових установ й на-
гляд за ними, що відповідатиме 
легальним інструментам в ос-
новних законах, які впорядко-
вують господарську діяльність 

на цьому ринку.
Найбільш чітко реалізація 

функцій державного контролю 
на ринку фінансових послуг ви-
являється в окремих засобах. 
Так, реєстрація розглядається 
як загальний засіб державного 
регулювання і як спеціальний 
засіб контролю. У першому ви-
падку вона становить собою 
засвідчення факту створення 
самої юридичної особи, тобто 
первинний етап. У другому на-
буває особливого стат усу 
суб’єкта господарювання фі-
нансової установи і є засвід-
ченням спеціально уповнова-
женими органами регулювання 
на ринку фінансових послуг 
факту створення й легалізації 
фінансової установи шляхом 
включення її до реєстрів фінан-
сових установ з різним ступе-
нем статусу таких реєстрів. 
НБУ веде реєстр банківських 
установ, НКРФП реєструє не-
банківські фінансові установи, 
НКЦПФР вносить запис щодо 
професійних учасників фондо-
вого ринку й інститутів спільно-
го інвестування.

Після державної реєстрації 
здійснюється ліцензування фі-
нансової установи відповідни-
ми державними органами за-
лежно від виду останньої, за-
вдяки чому установа набуває 
право надавати лише визна-
чені в ліцензії види фінансових 
послуг і відповідно до спеціаль-
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них для кожного їх виду ліцен-
зійних умов.

Що стосується нагляду як 
окремого засобу контролю, то 
В. М. Гаращук, наприклад, при 
вивченні окремої сфери право-
застосування наводить загаль-
не його визначення як юридич-
ного аналізу стану справ щодо 
додержання законності й дис-
ципліни в суспільстві, що здій-
снюється прокуратурою із за-
стосуванням наданих їй зако-
нодавством відповідних форм, 
але без безпосереднього втру-
чання в оперативну та іншу 
діяльність юридичної або поса-
дової особи чи громадянина [4, 
с. 54]. На думку Ю. Б. Фогель-
сона, нагляд на фінансових 
ринках полягає в контролі не 
тільки за тим, як фінансові ор-
ганізації, професійні учасники 
відповідного сектора викону-
ють установлені правила, але 
і яких ризиків зазначають вони, 
їх клієнти, а також фінансова 
система країни [18, с. 78].

Особливим на ринку фі-
нансових послуг відповідно до 
ч. 1 ст. 16-1 Закону України 
«Про фінансові послуги та де-
ржавне регулювання ринку фі-
нансових послуг» від 12 липня 
2001 р., № 2664-III [3; 2002. – 
№ 1. – Ст. 1] є нагляд на кон-
солідованій основі за фінансо-
вими групами з метою забезпе-
чення стабільності фінансової 
системи й обмеження ризиків, 

на які наражається фінансова 
установа внаслідок участі у фі-
нансовій групі, шляхом регулю-
вання, моніторингу й контролю 
ризиків останньої. Отже, на-
гляд на ринку фінансових пос-
луг є одним з характерних за-
собів контролю, який здійс-
нюється спеціально уповнова-
женими на те державними ор-
ганами зі спостереження за 
станом законності шляхом фік-
сації його порушень і вжиття 
заходів для притягнення по-
рушників до відповідальності.

Як самостійні засоби де-
ржавного регулювання, реєст-
рація, ліцензування й нагляд 
реалізують не тільки функції, а 
одночасно виступають метода-
ми й формами контролю.

Таким чином, зважаючи на 
названі поняття, відповідно до 
перелічених форм та засобів 
контролю на ринку фінансових 
послуг контроль можна спів-
віднести як господарсько-пра-
вовий засіб державного регу-
лювання з його такими елемен-
тами – формами, як-то: пере-
вірка (обстеження й вивчення 
окремих напрямків фінансово-
господарської діяльності, за 
результатами яких складаєть-
ся довідка або доповідна за-
писка); ревізія (документаль-
ний контроль фінансово-госпо-
дарської діяльності, за наслід-
ками якого складається акт); 
аудит, фінансовий моніторинг 
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із загальними і спеціальними 
засобами, а саме державна 
реєстрація фінансових уста-
нов, надання ліцензій та інших 
дозволів, нагляд за діяльністю 
фінансових установ, а також 
застосування заходів впливу 
уповноваженими державними 
органами, спрямованих на при-
пинення правопорушення, 
ліквідацію його наслідків і по-
карання винного за протиправ-
ну поведінку.

Підбиваючи підсумки наве-
деному, можемо сформулюва-
ти висновок, що за функціо-
нальним змістом (у широкому 
розумінні) контроль, як форма 
державного регулювання на 

ринку фінансових послуг, – це 
діяльність суб’єктів організа-
ційно-господарських повнова-
жень НБУ, НКЦПФР, НКРФП, 
Антимонопольного комітету Ук-
раїни, їх органів територіаль-
них та інших, що реалізують 
свої повноваження з метою за-
безпечення належного функ-
ц і о н у в а н н я  й  в и к о н а н н я 
зобов’язань кожного із суб’єктів 
ринку фінансових послуг у чіт-
ко визначених межах і відповід-
но до норм чинного законо-
давства у формі ревізій, пере-
вірок, аудиту й фінансового 
моніторингу за допомогою та-
ких засобів, як реєстрація, лі-
цензування й нагляд.
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Шовкопляс А. Н.
В статье проанализированы основные особенности контроля как формы госу-

дарственного регулирования на рынке финансовых услуг. Определена система госу-
дарственных органов, осуществляющих этот контроль, и выяснено, в каких формах и 
с помощью каких средств он осуществляется.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ 
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті досліджено розвиток принципів податкової системи на підставі її 
принципів, наводяться пропозиції щодо реформування податкової системи Ук-
раїни.

Ключові слова: податкова система, принципи податкової системи, податко-
ве законодавство.

Дослідивши загальні тен-
денції розвитку суспільних від-
носин на сучасному етапі, мо-
жемо зазначити, що одним з 
найперспективніших напрямків 
розвитку суспільства є вдоско-
налення податкової системи 
держави. Від ефективності 

функціонування останньої без-
посередньо залежать забезпе-
чення економічного зростання 
держави й соціально-політична 
стабільність у ній.

Вирішення проблем, що 
впливають на податкову систе-
му України, неможливе без на-
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уково обґрунтованої податко-
вої політики. Така політика по-
винна включати комплекс за-
ходів, що ґрунтуються на вра-
хуванні реального стану еконо-
мічних відносин у країні.

У той же час необхідно під-
креслити, що сучасна податко-
ва система не відповідає вимо-
гам сьогодення в плані іннова-
ційного розвитку держави, що 
й потребує нагального рефор-
мування цієї системи. Страте-
гічною метою такого реформу-
вання має стати перехід від до-
мінуючого принципу фіскаль-
ності (коли податкова система 
розглядається виключно як інс-
трумент мобілізації бюджетних 
доходів) до реалізації більш ре-
гулятивного спрямування по-
датків на стимулювання еконо-
мічного зростання країни. По-
зитивний ефект від проведення 
податкової реформи є можли-
вим тільки у взаємодії з іншими 
перетвореннями, включаючи 
реформу бюджетної сфери, ва-
лютного регулювання, підви-
щення якості антимонопольної 
політики та ін.

Мета даної публікації − до-
слідити види принципів подат-
кової системи України, а також 
окреслити основні риси її ре-
формування на сучасному ета-
пі.

Фундаментальні і приклад-
ні дослідження з питань опо-
даткування, становлення й роз-

витку податкової системи міс-
тяться в наукових працях таких 
у ч е н и х ,  я к  Ю.  Б .  І в а н о в , 
А. І. Крисоватий, М. П. Кучеря-
венко,  А .  М.  Соколовс ька, 
Л. М. Шаблиста та ін. Однак 
продовження дослідження пи-
тань тлумачення податкової 
системи України, її принципів, 
особливостей розвитку зали-
шається вельми актуальними. 
Перед тим, як аналізувати по-
даткову систему, наведемо де-
фініцію самого поняття «систе-
ма», що міститься у тлумачно-
му словнику В. І. Даля: система 
− «… ціле, складене з частин» 
[2, с. 62]. Із філософської точки 
зору система − це цілісний ком-
плекс взаємопов’язаних еле-
ментів, які, виступаючи систе-
мою більш низького порядку, в 
той же час становлять собою 
елемент системи більш висо-
кого рівня. Вимога системності 
полягає також і в тому, що еле-
менти, які її складають, повин-
ні бути взаємопов’язані між со-
бою, органічно доповнювати 
один одного, не вступаючи в 
суперечність із системою в ці-
лому та її іншими елементами. 
Аналізуючи податкову систему 
України, необхідно перш за все 
визначитись, з яких частин 
вона складається, які принципи 
лежать у підґрунті її функціону-
вання.

Податкова система Украї-
ни безпосередньо пов’язана з 
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бюджетною системою країни й 
державним устроєм. Відповід-
но до ст. 2 Основного Закону 
Україна є унітарною державою 
[3, с. 3], а тому її бюджетна сис-
тема включає 2 рівні − держав-
ний бюджет і місцеві бюдже-
ти.

Відповідно, податкова сис-
тема теж складається з 2-х рів-
нів, що зазначено у ст. 6 п. 3 
Податкового Кодексу України: 
«Сукупність загальнодержав-
них та місцевих податків та 
зборів, що справляються в ус-
тановленому цим Кодексом по-
рядку, становлять податкову 
систему України» [6, с. 5]. На 
нашу думку, законодавець у на-
веденому визначенні змішує 
категорію «система податків і 
зборів», що складається із су-
купності  податк ів і  зборів, 
справляння яких передбачено 
Податковим кодексом, з понят-
тям «податкова система». Ос-
тання ж, на наше переконання, 
є елементом системи більш ви-
сокого рівня, вона набагато 
ширша за своїм обсягом і вклю-
чає безпосередньо систему по-
датків і зборів. У цьому питанні 
ми поділяємо думку російських 
у ч е н и х  О.  Ю.  Гр ач о в о ї  т а 
Е. Д. Соколової, що податкова 
система характеризується не 
тільки системою податк ів і 
зборів, а й принципами її побу-
дови. Податкову систему виз-
начають порядок установлен-

ня, внесення змін, скасування 
податків і зборів, розподілу їх 
між бюджетами різних рівнів, 
організація звітності й податко-
вого контролю, відповідаль-
ність суб’єктів податкових пра-
вовідносин [1, с. 12].

Звертаючи увагу насампе-
ред на принципи податкової 
системи, зазначимо, що вона 
ґрунтується на принципах, які 
виділив А. Сміт. Науковець ука-
зував на такі принципи, як-то: 
(а)  справед лив іс ть  (кожен 
зобов’язаний брати участь у 
підтримці держави відповідно 
до свого доходу, який він одер-
жує під охороною держави); 
(б) його визначеність (податок 
має бути точно визначеним); 
(в) зручність його сплати (він 
повинен сплачуватися в такий 
час і в такий спосіб, які є най-
більш сприятливі для платни-
ків); (г) ефективність оподатку-
вання (збирання податків має 
відбуватися за мінімальних 
витрат по його сплаті) [7, с. 588-
603].

У подальшому в науці по-
даткового права система при-
нципів доповнювалася, дещо 
змінювалась і перероблялась. 
На сьогодні серед учених існу-
ють різні погляди на класифі-
кацію принципів податкової 
системи. Так, деякі з них виді-
ляють 3 групи принципів − еко-
номічні, юридичні й організацій-
ні [4, с. 154-157]. Інші відходять 
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від такої класифікації й обґрун-
товують думку тим, що практи-
ка побудови податкових систем 
дозволяє до традиційних при-
нципів, пов’язаних з ідеями 
А. Сміта, додавати специфічні, 
більш вузькі [5, с. 50, 51].

З нашої точки зору, най-
більш прийнятним є напрямок, 
що вирізняється розробленням 
принципів на підставі вже існу-
ючих − традиційних і фунда-
ментальних. Наявність же до-
даткових можна віднести тільки 
до переваг податкової системи, 
тоді як класифікація принципів 
податкової системи, запропо-
нована першою групою назва-
них науковців, має певною 
мірою умовний характер. Це зу-
мовлено тим, що одні й ті ж 
принципи можуть бути відне-
сені одночасно до різних груп. 
Наприклад, принцип фіскаль-
ної достатності в силу законо-
давчого його закріплення фак-
тично набув правового значен-
ня.

Звернімо увагу на те, що 
принципи − це передовсім пев-
ні вимоги до податкової систе-
ми, до фундаментальних при-
нципів якої можна віднести:

1) верховенство права. 
Цей принцип слід вважати ос-
новоположним для податкової 
системи, побудованої відповід-
но до принципу законності, що 
забезпечує взаємодію податко-
вого права по всій території де-

ржави;
2) загальність оподатку-

вання. Він приписує кожній 
особі зобов’язання сплачувати 
податки, закріплені Податко-
вим кодексом й законами Украї-
ни з питань митної справи, по-
датків і зборів. Цей принцип 
знаходить своє в ідбиття в 
розд. ІІ ст. 67 Конституції Украї-
ни: «Кожен зобов’язаний спла-
чувати податки і збори в поряд-
ку і розмірах, встановлених за-
коном». Даний припис є осно-
воположним для будь-якого за-
кону, що регламентує державні 
витрати в Україні. Але ж Основ-
ний Закон закріплює гарантії 
прав та свобод людини і грома-
дянина, в той же час як принци-
пи податкового права стосу-
ються інтересів держави і плат-
ників податків – фізичних і юри-
дичних осіб;

3) рівність усіх платників 
перед законом. Вичерпне тлу-
мачення цього принципу нада-
но пп. 2 п. 1 ст. 4 Податкового 
Ко де к с у  Ук р а їн и ,  де  п і д -
креслюється, що рівність у по-
датковому праві реалізується 
не як сплата податку в однако-
вому розмірі, а в першу чергу 
як економічна рівність платни-
ків;

4)  соц іа льна справед -
ливість. Підґрунтям реалізації 
цього принципу є орієнтація на 
платника податків, оскільки по-
казником виміру справедли-



1�12013/123

Питання адміністративного,  
господарського і фінансового права

вості служить рівень матеріаль-
ного добробу ту громадян. 
Лише на цьому повинно ґрун-
туватися встановлення опти-
мальної структури податкової 
системи, що максимально за-
довольнятиме всіх учасників 
податкових правовідносин;

5) справедливе оподатку-
вання. Воно означає єдині пра-
вові умови стягнення податку і 
єдині вимоги до податкових за-
конів. Цей принцип, вважаємо, 
посилює дію 4-х попередніх. 
Оподаткування має бути одна-
ковим для кожного виду подат-
ків по всій території держави. 
Зазначений принцип передба-
чає чіткість, логічність, одно-
значність законодавчих вимог 
щодо видів і порядку сплати 
відповідних платежів. Він пок-
ликаний захищати інтереси пе-
редовсім платників платежів. 
На ньому формується єдина 
податкова система України;

6)  законодавча форма 
встановлення податків. На 
цей принцип прямо вказує Кон-
ституція України. Податок може 
встановлюватися, змінюватися 
чи скасовуватися лише шляхом 
прийняття відповідного закону. 
У ч. 2 п. 1 ст. 92 Конституції чи-
таємо, що виключно законами 
України визначаються система 
оподаткування, податки, збори 
та ін.  Цей принцип прямо 
пов’язаний з принципами недо-
торканності приватної влас-

ності і свободи особи. Адже 
оподаткування – це відчуження 
приватної власності особи, яке 
в демократичному суспільстві 
можливе лише за згодою ос-
танньої, що виражено в даному 
випадку через представництво 
її інтересів у парламенті;

7)  фіскальна достат-
ність. За цим принципом уста-
новлення податків і зборів від-
бувається з урахуванням пот-
реби досягнення збалансуван-
ня видатків бюджету з його 
надходженнями. З нашого пог-
ляду, таке трактування цього 
принципу є недостатнім, тому 
що вказані особливості є в пер-
шу чергу функціональним тлу-
маченням податкової системи. 
Закріплюючи його, законода-
вець відмовляється від раніше 
передбачених стимулюючої й 
розвиваючої функцій оподатку-
вання й від принципу економіч-
ної обґрунтованості, який пере-
дбачав установлення податків 
(зборів) з урахуванням показ-
ників розвитку національної 
економіки й фінансових можли-
востей держави, а також з ог-
ляду на досягнення збалансо-
ваності видатків у бюджет.

Виходячи з діючого в Ук-
раїні податкового законодавс-
тва можемо стверджувати, що 
низка існуючих принципів так і 
не знайшла відбиття в Подат-
ковому кодексі. До них можна 
віднести принцип стимулюван-
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ня підприємницької виробничої 
діяльності й принцип інвести-
ційної активності. У податково-
му праві такими стимулами 
найчастіше виступають подат-
кові пільги. Правда, до інстру-
ментів податкового стимулю-
вання можна віднести й подат-
кові заохочення, податкові кані-
кули, які у вітчизняному подат-
ковому законодавстві припису-
ються вкрай рідко. А взагалі-то, 
розглядаючи принцип стиму-
лювання та його реалізацію, 
треба враховувати інтереси як 
держави (максимальне фінан-
сове забезпечення суспільних 
потреб), так і платника податків 
(зростання економічної ефек-
тивності виробництва, прибут-
ку й доходів). Причиною цьому 
виступає суб’єктивний чинник. 
Але зазначимо, що у форму-
ванні принципів податкової 
системи головну роль відігра-
ють чинники об’єктивні, як і 
охоплюють рівень розвитку де-
ржави, політичну ситуацію в ній 
та ін.

Дотримання розглянутих у 
статті принципів створює пере-
думови для виваженої діяль-
ності держави у податковій 
сфері. На це спрямований і По-
датковий кодекс України, який 
забезпечив певне впорядку-
вання нормативної бази з опо-
даткування, ввів низку новацій, 
що безпосередньо вплинули на 
реформування податкової сис-

теми. До них можна віднести: 
(а) законодавче закріплення 
принципів податкового законо-
давства; (б) зменшення кіль-
кості податків і зборів; (в) спря-
мованість на детінізацію еконо-
міки; (г) декларування побудо-
ви збалансованих партнерських 
відносин між контролюючими 
органами і платниками податків 
з метою забезпечення врівно-
важеності їх прав і законних ін-
тересів.

Цікавим, з нашого погляду, 
є вдосконалення податкової 
системи України шляхом адап-
тації національного податково-
го законодавства до міжнарод-
них стандартів. У зв’язку із цим 
реформування вітчизняної по-
даткової системи вимагає по-
дальшого поглибленого вив-
чення й детального аналізу за-
рубіжного досвіду. Але засто-
сування останнього повинно 
відбуватися з урахуванням на-
ціональних особливостей до-
сліджуваної системи.

Зробивши аналіз європей-
ської економічної точки зору й 
господарської практики рефор-
мування податкових систем, 
можемо підсумувати, що най-
більш цінним для України мо-
жуть бути нижченаведені поло-
ження:

1) податки не повинні стри-
мувати підприємницької діяль-
ності й інвестиційної активності 
оподатковуваних суб’єктів;
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2) податкова система має 
бути стабільною, а норматив-
но-правова база адаптованою 
до умов вітчизняної практики 
цивільного розвитку;

3) що стосується методів 
податкового стимулювання, то 
їх належить будувати за при-
нципом залежності від кінцево-
го результату (на прикладі Пів-
денної Кореї) з урахуванням 
необхідності збереження конк-
ретного середовища й особли-
востей об’єктів регулювання;

4) модернізувати податко-
ву систему потрібно на принци-

пах інформатизації з широким 
застосуванням новітніх інфор-
маційних технологій.

З урахуванням наведених 
міркувань, підсумуємо, що ме-
тою податкової системи Украї-
ни повинна бути побудова со-
ціально орієнтованої економі-
ки, що виходить із загальносві-
тових тенденцій розвитку сус-
пільства. Вона має забезпечу-
вати конкурентоспроможність 
держави на світових ринках, 
збалансованість соціально-
економічних та інших аспектів 
свого розвитку.
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Становлення України як 
демократичної, соціальної, 
правової держави неможливе 
без належного забезпечення в 
країні судового захисту прав та 
свобод людини. Згідно з ч. 1 
ст. 55 Конституції [3; 1996. − 
№ 30. – Ст. 141] «права і свобо-
ди людини і громадянина захи-
щаються судом». При цьому 
незалежність і недоторканність 
суддів гарантуються Конститу-
цією й законами України, вплив 
у будь-який спосіб на суддів за-
бороняється (ст. 126). При здій-
сненні правосуддя судді неза-
лежні й підкорюються лише за-
кону (ч. 1 ст. 47 Закону України 
«Про судоустрій і статус суд-

дів» від 7 липня 2010 р. [3; 2010. 
−  №№ 41- 42;  43,  44 - 45.  – 
Ст. 529]), їх рішення повинні 
повністю відповідати вимогам 
національного законодавства.

Однією з форм зловживань 
у сфері своєчасного, справед-
ливого й безстороннього роз-
гляду й вирішення судових 
справ, за яку передбачена 
кримінальна відповідальність, 
є постановлення суддею (суд-
дями) завідомо неправосудно-
го вироку, рішення, ухвали або 
постанови (ст. 375 Криміналь-
ного кодексу України (далі – КК) 
[3; 2001. − № 25-26. – Ст. 131]). 
Як справедливо зазначається 
в юридичній літературі, особ-
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лива небезпека розглядувано-
го злочину полягає в тому, що 
він учинюється особами, які 
самі покликані відправляти 
правосуддя [Див.: 4, с. 72, 73; 
21, с. 110].

А н а л і зу  о б ’є к т и в н и х  і 
суб’єктивних ознак складу зло-
чину, передбаченого ст. 375 КК, 
присвячені, зокрема, роботи 
М. І. Бажанова, П. С. Берзіна, 
О. В. Капліної, Н. М. Квасневсь-
кої, О. О. Кваші, В. І. Тютюгіна, 
А. В. Щасного. Однак не з усіма 
твердженнями зазначених на-
уковців можна погодитися, а з 
урахуванням останніх новел 
національного законодавства 
деякі з них потребують уточ-
нення й розвитку.

До цілей даної наукової 
публікації слід віднести дослід-
ження об’єктивних і суб’єктивних 
ознак складу злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 375 КК, вияв-
лення проблем практичного за-
стосування цієї кримінально-
правової норми і сформулю-
вання пропозицій з удоскона-
лення кримінального законо-
давства України, що стосується 
розглядуваних питань.

Стаття 375 була розміщена 
законодавцем у розд. XVIII 
Особливої частини КК «Злочи-
ни проти правосуддя». З при-
воду основного безпосеред-
нього об’єкта досліджуваного 
злочину у правовій науковій лі-
тературі висловлені різні точки 

зору. Учені-правознавці ним 
визнають: «відносини по здійс-
ненню правосуддя відповідно 
до закону для охорони прав де-
ржави і громадян» [12, с. 341]; 
нормальну діяльність суду по 
в ідправленню правосуд д я 
[Див.: 13, с. 117; 19, с. 48]; при-
нцип законності в діяльності 
судів по розгляду кримінальних 
і цивільних справ [14, с. 195]; 
«відносини, спрямовані на ви-
конання завдань судочинства, 
в якій би сфері воно не здійс-
нювалось» [17, с. 237]; порядок 
відправлення правосуддя [Див.: 
10, с. 173; 9, с. 298]; судочинс-
тво [2, с. 20]; установлений по-
рядок реалізації конституцій-
них основ здійснення судо-
чинства, честь і гідність особи 
[16, с. 237] тощо.

За своєю сутністю поста-
новлення суддею завідомо не-
правосудного судового акта 
(вироку, рішення, ухвали або 
постанови) в усіх випадках по-
рушує закріплені в ч. 3 ст. 129 
Конституції України основні за-
сади судочинства, до яких слід 
віднести законність, рівність 
усіх учасників судового проце-
су перед законом і судом, за-
безпечення доведеності вини, 
змагальн ість стор ін та ін. 
Суб’єкт цього злочину при його 
вчиненні грубо зневажає вка-
зані конституційно-правові при-
писи. З огляду на висловлене 
вважаємо, що основним безпо-
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середнім об’єктом злочину, пе-
редбаченого ст. 375 КК, слід 
вважати суспільні відносини, 
які забезпечують конституційні 
принципи діяльності суду.

Спричинення шкоди іншим 
відносинам у результаті поста-
новлення суддею завідомо не-
правосудного судового акта 
дозволяє виділити також і його 
додатковий факультативний 
безпосередній об’єкт. Ним, зок-
рема,  мож у ть бу ти життя, 
здоров’я, особиста воля люди-
ни, її трудові права, честь, гід-
ність, відносини власності, ав-
торитет органів правосуддя 
тощо. Як слушно підкреслює 
О. О. Кваша, «наявність зазна-
ченого додаткового безпосе-
реднього об’єкта суттєво підви-
щує суспільну небезпечність 
даного злочину і тягне поси-
лення кримінальної відпові-
дальності за його вчинення» 
[10, с. 173].

Важливою передумовою 
правильної кваліфікації злочи-
ну є встановлення (за наяв-
ності) його предмета. На пред-
мет постановлення суддею за-
відомо неправосудного судово-
го акта в наукових джерелах 
були висловлені різні погляди. 
Так, деякі правники до нього 
відносять вирок, рішення, ух-
валу, постанову суду [Див.: 10, 
с. 174; 9, с. 298; 16, с. 237; 15, 
с. 1099]. З нашого погляду, ця 
позиція не відповідає повною 

мірою тексту ч. 1 ст. 375 КК, 
згідно з якою кримінальна від-
повідальність передбачена за 
постановлення суддею завідо-
мо неправосудного (курсив ав-
тора – В. К.) вироку, рішення, 
ухвали або постанови, тобто 
певного судового акта. З ура-
хуванням викладеного, як вба-
чається, правильніше предме-
том досліджуваного злочину 
треба визнавати саме непра-
восудний судовий акт (вирок, 
рішення, ухвалу або постано-
ву). Такий підхід до розуміння 
предмета зумовлює насампе-
ред необхідність з’ясування 
змісту терміна «неправосуд-
ний», який, як справедливо від-
значається деякими фахівця-
ми, має міжгалузевий характер 
[Див.: 7, с. 127; 6, с. 171].

На сьогодні вказане понят-
тя не має свого легального виз-
начення, хоча й використо-
вується досить широко у різно-
манітних нормативно-правових 
актах. У правовій літературі 
ним охоплюють випадки поста-
новлення незаконного або не-
обґрунтованого відповідного 
судового акта (вироку, рішення, 
ухвали або постанови) [Див.: 1, 
с. 23; 2, с. 22; 20, с. 512; 16, 
с. 237; 15, с. 1100], що, у свою 
чергу, може бути пов’язано з 
(а) порушенням (неправильним 
застосуванням) суддею норм 
матеріального або процесуаль-
ного права чи (б) перекручен-
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ням фактичних обставин спра-
ви [Див.: 4, с. 73; 5, с. 29]. По-
рушення норм права може мати 
2 прояви: а) застосування суд-
дею закону (в широкому ро-
зумінні), який не повинен мати 
місце в конкретному випадку 
(наприклад, винесення обвину-
вального вироку особі, завідо-
мо невинній у вчиненні злочи-
ну), і б) незастосування закону, 
який підлягав обов’язковому 
застосуванню (приміром, вине-
сення виправдувального виро-
ку особі, завідомо винній у вчи-
ненні злочину).

До перекручення фактич-
них обставин справи відносять 
випадки, коли висновки суду не 
підтверджуються доказами, до-
слідженими під час судового 
розгляду, або якщо не були 
взяті до уваги докази, що могли 
істотно вплинути на висновки 
суду, а також якщо останні міс-
тять су т тєв і  суперечност і 
тощо.

Видиться слушною точка 
зору Н. М. Квасневської, що 
для встановлення неправосуд-
ності судового рішення доціль-
но використовувати 2 критерії: 
юридичний, який указує на не-
відповідність вимогам закону 
(процесуального, матеріально-
го), і фактичний, – що вказує на 
невідповідність встановленим 
по справі фактичним обстави-
нам [8, с. 422].

На думку А. В. Щасного, 

для визнання судового акта не-
правосудним необхідно, щоб 
його неправосудність була по-
передньо підтверджена ви-
щестоящою судовою інстан-
цією [20, с. 513]. «… Адже судо-
ве рішення може бути скасова-
но виключно в порядку, перед-
баченому процесуальним зако-
ном», − вважають автори одно-
го з коментарів до КК [15, 
с. 1100]. Із цією позицією фахів-
ців навряд чи можна погоди-
тись. По-перше, сам криміналь-
ний закон не вимагає поперед-
нього скасування неправосуд-
ного судового акта вищестоя-
щим судом для застосування 
ст. 375 КК. По-друге, на що 
справедливо наголошується в 
науковій публікації В. І. Тютюгі-
на, О. В. Капліної й І. А. Тітка, 
при перегляді вироку судом 
апеляційної чи касаційної інс-
танції не завжди є можливість 
зробити висновок про його не-
правосудність (цей документ 
може формально відповідати 
вимогам закону, бути, на пер-
ший по гля д ,  з аконним та 
обґрунтованим). І тільки шля-
хом проведення слідчих дій 
вдається констатувати поста-
новлення суддею завідомо не-
правосудного судового акта 
[19, с. 48].

Дискусійним також є питан-
ня щодо характеру порушень, 
що можуть послужити підста-
вою для визнання судового 
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акта неправосудним. Так, на 
переконання А. В. Щасного, 
«підставою для визнання виро-
ку неправосудним є істотне по-
рушення норм кримінального 
та кримінально-процесуально-
го законодавства, які вплинули 
на вирішення кримінальної 
справи по суті» [20, с. 513]. 
Н. М. Квасневська вважає, що 
не тягне за собою кримінальної 
відповідальності за ст. 375 КК 
постановлення завідомо не-
правосудного акта, який не ви-
рішує справи по суті (напри-
клад, необґрунтована відмова 
викликати свідка) [8, с. 422]. 
О. Д. Новак пропонує навіть за-
конодавчо закріпити положен-
ня, що предметом розглядува-
ного злочину треба визнавати 
лише неправосудні рішення 
суду по суті справи й ті, що при-
ймаються на досудових стадіях 
кримінального провадження, 
пов’язані з обмеженням осо-
бистої свободи громадян [16, 
с. 239].

З наведеними на цю про-
блему поглядами ми не може-
мо висловити солідарності. Не-
віднесення неправосудних су-
дових актів з так званих «про-
міжних питань» до предмета 
досліджуваного злочину не 
ґрунтується насамперед на са-
мому тексті ч. 1 ст. 375 КК, якою 
якихось обмежень із цього пи-
тання не встановлюється. Не 
можна визнати конструктивною 

і пропозицію правознавців, які 
вважають, що потрібно окрес-
лити межі кримінальної відпові-
дальності за постановлення 
суддею завідомо неправосуд-
ного судового акта шляхом 
внесення відповідних змін до 
КК.

У той же час з огляду на 
достатньо велику кількість за-
конодавчих актів, що регламен-
тують діяльність судових ор-
ганів по здійсненню правосуд-
дя в державі, їх мінливість, 
предметну і процедурну різно-
манітність, неоднорідність ви-
користовуваній у них юридич-
ної термінології вважаємо до-
ц і л ь н и м  з а к р і п и т и  в  ч .  1 
ст. 375 КК родове поняття «не-
правосудний судовий акт» для 
позначення предмета дослід-
жуваного злочину.

У науці кримінального пра-
ва існує одностайна думка, що 
за конструкцією об’єктивної 
сторони склад розглядуваного 
злочину (ч. 1 ст. 375 КК) є фор-
мальним [Див.: 16, с. 238; 5, 
с. 29; 19, с. 46; 11, с. 851]. Сус-
пільно небезпечною дією в ньо-
му виступає постановлення 
суддею (суддями) завідомо не-
правосудних вироку, рішення, 
ухвали або постанови. Шляхом 
же бездіяльності цей злочин не 
вчиняється.

З урахуванням наведеного 
постає питання про розкриття 
змісту конструкції «постанов-
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лення суддею судового акта». 
Аналіз низки процесуальних 
норм (статей 366, 367, 371, 376 
Кримінального процесуального 
кодексу України [3; 2013. − № 9-
10. – Ст. 88], статей 209 і 218 
Цивільного процесуального ко-
дексу України [3; 2004. − № 40-
41, 42. – Ст. 492], статей 160 і 
167 Кодексу адміністративного 
судочинства України [3; 2005. − 
№ 35-36, 37. – Ст. 446], статей 
82, 821, 85 Господарського про-
цесуального кодексу України 
[3; 1992. − № 6. – Ст. 56]) доз-
воляє стверджувати, що воно 
охоплює собою певний комп-
лекс формально визначених, 
послідовних і взаємопов’язаних 
дій судді, які можна класифіку-
вати в узагальненому вигляді 
за такими етапами:

1) ухвалення відповідного 
рішення по справі (як правило, 
відбувається в нарадчій кім-
наті);

2) оформлення, тобто скла-
дення його у певну письмову 
процесуальну форму (вирок, 
рішення, ухвала або постано-
ва);

3) підписання судового 
акта;

4) його проголошення (до-
ведення змісту акта до відома 
учасників процесу).

Закінченим злочин треба 
вважати з моменту проголо-
шення складеного й підписано-
го неправосудного судового 

акта, причому набрання ним за-
конної сили та його наступне 
виконання перебувають за ме-
жами досліджуваного складу.

Підкреслимо також, що для 
кваліфікаці ї дій винного за 
ст. 375 КК не має значення: 
(а) судом якої інстанції (першої, 
апеляційної чи касаційної) були 
постановлені неправосудні ви-
рок, рішення, ухвала або пос-
танова; (б) галузева належ-
ність справи (кримінальна, 
цивільна, адміністративна, гос-
подарська тощо), за якою пос-
тановлено неправосудний су-
довий акт; (в) неправосудними 
є вирок, рішення, постанова 
або ухвала, постановлені суд-
дею одноособово чи судом ко-
легіально.

Суб’єктивна сторона роз-
глядуваного злочину характе-
ризується наявністю лише пря-
мого умислу, оскільки винний 
завідомо (тобто достовірно) ус-
відомлює, що постановляє не-
правосудний судовий акт і ба-
жає цього. Мотиви й мета за 
ч. 1 ст. 375 КК значення для 
кваліфікації злочину не ма-
ють.

Винесення неправосудно-
го судового акта через помилки 
виключає можливість застосу-
вання ст. 375 КК. Як наголо-
шується в ухвалі колегії суддів 
Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду Ук-
раїни від 11 квітня 2002 р., 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�0 2013/123

«саме по собі скасування виро-
ку за м’якістю призначеного по-
карання не свідчить про вине-
сення завідомо неправосудно-
го вироку» [18, с. 132]. Водно-
час постановлення суддею не-
правосудного судового акта 
внаслідок невиконання або не-
належного виконання своїх 
службових обов’язків за наяв-
ності інших необхідних ознак 
може бути кваліфіковано за 
ст. 367 КК як службова не-
дбалість. В інших випадках 
учинене може розглядатися як 
професійна помилка чи дис-
циплінарний проступок.

Принциповим і одночасно 
дискусійним стосовно складу 
досліджуваного злочину є пи-
тання про його суб’єкта. Чима-
ло вчених визнає ним поруч із 
суддею також народного засі-
дателя і присяжного при вико-
нанні ними повноважень щодо 
належного відправлення пра-
восуддя [Див.: 1, с.  24; 10, 
с. 175; 16, с. 239; 5, с. 30; 11, 
с. 852]. Свою позицію науковці 
аргументують посиланням на 
ч. 4 ст. 124, ч. 1 ст. 127, ч. 2 
ст. 129 Конституції України, ч. 2 
ст. 1, ч. 2 ст. 57 Закону України 
«Про судоустрій і статус суд-
дів». За їх нормативними при-
писами судову владу в Україні 
реалізують не тільки професій-
ні судді, а у визначених зако-
ном випадках також народні за-
сідателі і присяжні шляхом 

здійснення правосуддя в рам-
ках відповідних судових проце-
дур. При цьому народні засіда-
телі під час розгляду й вирішен-
ня справ користуються повно-
важеннями судді. Таким чином, 
прихильники зазначеної точки 
зору, по суті, ототожнюють по-
няття «професійний суддя», 
«народний засідатель» і «при-
сяжний».

Дійсно, законодавець за-
кріпив правило, що в окресле-
них законодавчо випадках на-
родні засідателі і присяжні ви-
конують обов’язки з відправ-
лення правосуддя разом з про-
фесійними суддями. Однак, як 
вбачається, це не дає достат-
ніх підстав повністю ототожню-
вати цих суб’єктів − носіїв су-
дової влади в Україні. Виконан-
ня обов’язків зі здійснення пра-
восуддя не перетворює авто-
матично народного засідателя 
чи присяжного на професійно-
го суддю. Їх статус (права й 
обов’язки), процедура призна-
чення, звільнення, вимоги до 
віку, освітнього рівня, стажу ро-
боти, тривалості проживання 
на території України тощо сут-
тєво різняться. Розмежовує ці 
поняття законодавець безпо-
середньо й у КК. Так, у ст. 377 
КК передбачено кримінальну 
відповідальність за погрозу 
або насильство щодо судді, на-
родного засідателя чи присяж-
ного; у ст. 378 КК – за умисне 
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знищення або пошкодження 
майна судді, народного засіда-
теля чи присяжного; у ст. 379 
КК кримінально караним виз-
нається посягання на життя 
судді, народного засідателя чи 
присяжного у зв’язку з їх діяль-
ністю, пов’язаною із відправ-
ленням правосуддя. Як бачи-
мо, у перелічених статтях 
кримінального закону чітко 
проведено розмежування та-
ких категорій, як суддя, народ-
ний засідатель і присяжний. А 
тому видається нелогічним 
вкладати в одне й те ж саме 
поняття в межах одного розді-
лу КК різний зміст.

Ураховуючи викладене, а 
також обставину, що законода-
вець однозначно вказав у ч. 1 
ст. 375 КК на суб’єкта злочину, 
вважаємо більш переконливою 
позицію тих дослідників, які від-
носять до останнього лише 
суддю [15, с. 1100].

Спираючись на поглибле-
не вивчення об’єк тивних і 
суб’єктивних ознак складу зло-
чину, передбаченого ст. 375 КК, 
можемо сформулювати наступ-
ні висновки.

1. Основним безпосеред-
нім об’єктом постановлення 

суддею завідомо неправосуд-
них вироку, рішення, ухвали 
або постанови є суспільні від-
носини, що забезпечують кон-
ституційні принципи діяльності 
суду, а додатковим факульта-
тивним об’єк том –  жит тя, 
здоров’я, особисту волю люди-
ни, її трудові права, честь, гід-
ність, відносини власності, ав-
торитет органів правосуддя та 
ін.

2 .  Предметом злочину 
виступає неправосудний судо-
вий акт.

3 .  З а  к о н с т р у к ц і є ю 
об’єктивної сторони склад зло-
чину, передбачений ч. 1 ст. 375 
КК, є формальним і полягає в 
постановленні суддею завідо-
мо неправосудних вироку, рі-
шення, ухвали або постанови.

4. Постановлення неправо-
судного судового акта охоплює 
собою комплекс таких дій, як 
його ухвалення, складення, 
підписання і проголошення.

5. Із суб’єктивної сторони 
винний достовірно усвідомлює, 
що постановляє неправосуд-
ний судовий акт.

6. Суб’єктом досліджува-
ного злочину може бути лише 
суддя.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫНЕСЕНИЕ СУДЬЁЙ (СУДЬЯМИ) 
ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНОГО ПРИГОВОРА, РЕШЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: АНАЛИЗ ОСНОВНОГО СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Козак В. А.

В статье анализируются объективные и субъективные признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 375 УК (вынесение судьёй (судьями) за-
ведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), 
сформулированы выводы в отношении ряда соответствующих положений уго-
ловного законодательства Украины применительно к исследуемой проблеме.

Ключевые слова: судья, заведомо неправосудный, приговор, решение, оп-
ределение, постановление.
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CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MAKING DELIBERATELY UNJUST 
SENTENCE, DECISION, DEFINITION OR RULING BY A JUDGE (JUDGES): 

ANALYSIS OF THE MAIN CORPUS DELICTI
Kozak V. A.

The article deals with objective and subjective signs of corpus delicti, presupposed 
by p. 1 Art. 375 of the CC (making deliberately unjust sentence, decision, definition 
or ruling by a judge (judges), forms conclusions concerning interpretation of several 
corresponding provisions of the criminal legislation of Ukraine regarding researched 
problem.
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ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРАВИЛ 
ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

Стаття присвячена проблемі застосування спеціальних правил призначен-
ня покарання. Проведена їх класифікація, розглянуто питання їх співвідношен-
ня.
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Призначення покарання − 
етап застосування криміналь-
ного закону, на якому підво-
диться підсумок всієї діяль-
ності правоохоронних і судових 
органів. Саме тому в науці 
кримінального права так багато 
уваги приділяється питанням 
призначення покарання за вчи-
нений злочин. Окремі аспекти 
цієї проблеми розглядалися в 
р о б о т а х  М .  І .  Б а ж а н о в а , 
Є. В. Благова, Г. А. Крігера, 

Л. Л. Круглікова, В. І. Тютюгіна 
та ін. Утім, незважаючи на це, 
вона й досі залишається од-
нією з найбільш актуальних і 
потребує подальших дослід-
жень, оскільки деякі її аспекти 
або не отримали належної на-
укової розробки, або вимага-
ють переосмислення з ураху-
ванням останніх нововведень 
у кримінальне законодавство 
України. Призначення покаран-
ня полягає в обранні судом 
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виду й розміру (строку) пока-
рання за вчинений злочин при 
винесенні обвинувального ви-
року. Кримінальний кодекс Ук-
раїни (далі − КК) містить низку 
статей, що регулюють порядок 
призначення покарання, це: 
частини 2 і 3 ст. 4; статтях 5, 9; 
ч. 2 ст. 20; ч. 3 ст. 43; ч. 4 ст. 49; 
у статтях 65, 68 − 72, 77, 98 − 
103 КК та ін. На відміну від за-
гальних засад призначення по-
карання (ст. 65 КК), застосуван-
ня яких не залежить від індиві-
дуальних особливостей конк-
ретної справи [Див.: 1, с. 23, 24; 
6, с. 45], зазначені норми За-
гальної частини КК регулюють 
лише деякі випадки призначен-
ня покарання, пов’язані з наяв-
ністю закріплених у законі 
особливих обставин, що харак-
теризують злочин та/або особу 
винного й виступають підста-
вами для їх застосування. Так, 
приписи ст. 68 КК стосуються 
питань призначення покарання 
за незакінчений злочин (части-
ни 1 − 3) і за вчинення злочину 
у співучасті (ч. 4), положення 
статей 69 і 69¹ КК містять поря-
док призначення міри покаран-
ня за наявності пом’якшуючих 
обставин, у статтях 98 − 103 КК 
визначаються особливості об-
рання міри покарання непов-
нолітнім. Зазначені положення 
КК у зв’язку із цією специфікою 
в доктрині кримінального права 
отримали найменування спе-

ціальні правила призначення 
покарання, під якими розуміють 
кримінально-правові приписи, 
що регламентують порядок об-
рання судом виду й розміру 
(строку) покарання в особливих 
випадках, безпосередньо пе-
редбачених у кримінальному 
законі.

Аналіз статей Загальної 
частини КК дозволяє вирізнити 
приписи, які можна віднести до 
вказаних правил. Це ст. 5 КК 
(щодо врахування зворотної дії 
закону), ч. 2 ст. 20 КК (ураху-
вання обмеженої осудності), 
ч. 3 ст. 43 КК (виконання спец-
завдання з попередження чи 
розкриття злочинної діяльності 
організованої групи або зло-
чинної організації), ч. 4 ст. 49 
КК (давність притягнення до 
кримінальної відповідальності), 
ч. 4 ст. 52 КК (порядок застосу-
вання основних і додаткових 
покарань), статті 53 − 63, 64 КК 
(особливості призначення ок-
ремих видів покарання), ст. 68 
КК (призначення покарання за 
незакінчений злочин і злочин, 
учинений у співучасті), ст. 69 КК 
(призначення більш м’якого по-
карання, ніж передбачено за-
коном), ст. 69 ¹ КК (призначення 
п о к а р а н н я  з а  н а я в н о с т і 
пом’якшуючих обставин), стат-
ті 70, 71, ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79, 
ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 6 ст. 83, 
ч. 5 ст. 107 КК (призначення по-
карання при множинності зло-
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чинів), ст. 72 КК (правила скла-
дання покарань і врахування 
попереднього ув’язнення), 
ст. 77 КК (призначення додат-
кових покарань у разі призна-
чення покарання з випробуван-
ням), ч. 4 ст. 95 КК (призначен-
ня покарання при припиненні 
застосування примусових за-
ходів медичного характеру), 
статті 98 − 103 КК (призначення 
покарання неповнолітнім).

У наукових колах пошире-
ним є погляд, згідно з яким зна-
чення спеціальних правил по-
лягає в тому, що вони завжди 
застосовуються поряд із за-
гальними засадами, при цьому 
розвиваючи, доповнюючи, кон-
кретизуючи останні (статті 68, 
103 КК) або передбачаючи ви-
нятки із  загальних правил 
(ст. 69 КК) для окремих випад-
ків обрання міри покарання [2, 
с. 18]. Разом із тим, до кінця не 
вирішеним залишається питан-
ня щодо можливості одночас-
ного застосування декількох 
спеціальних правил при при-
значенні покарання за одне 
злочинне діяння, наприклад, як 
має визначатися покарання, 
якщо вчинено готування до 
злочину за наявності підстав 
для застосування ст. 69¹ КК? 
Згідно з ч. 2 ст. 68 КК міра по-
карання за готування до злочи-
ну не може перевищувати по-
ловини максимального строку 
або розміру найсуворішого 

виду основного покарання, пе-
редбаченого в санкції за вчи-
нений злочин. У той же час за 
наявності підстав, передбаче-
них у ст. 69¹ КК, строк або роз-
мір покарання не може переви-
щувати двох третин макси-
мального строку або розміру 
найбільш суворого виду основ-
ного покарання, передбаченого 
в санкції за цей злочин. Вини-
кає запитання: чи повинен суд 
одночасно (точніше, послідов-
но) застосовувати ці правила, 
тобто спочатку знизити макси-
мальні межі покарання згідно з 
вимогами ч. 2 ст. 68 КК, а потім 
вже ці нові межі ще раз змінити 
в і д п о в і д н о  д о  п р и п и с і в 
ст. 69¹ КК? Чи в подібних ви-
падках має місце конкуренція 
кримінально-правових норм, а 
тому застосуванню підлягає 
лише одна з них?

Наголосимо, що в КК Украї-
ни ці питання, на жаль, не вре-
гульовані. Судова практика та-
кож обходить стороною їх вирі-
шення. У теорії ж кримінально-
го права висловлюються різні 
думки із цього приводу. Одні 
вчені дотримуються точки зору 
послідовного, поетапного за-
стосування спеціальних пра-
вил [10, с. 313 − 323], інші є при-
хильниками їх конкуренції [3, 
с .  288 −  291] .  Наприк ла д , 
В. М. Василаш зазначає, якщо 
існують підстави для застосу-
вання положень ч. 3 ст. 68 і 
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ст. 69¹ КК, пріоритетними є при-
писи останньої, а в разі поєд-
нання ч. 2 ст. 68 КК і ст. 69¹ − 
положення першої [3, с. 288 − 
291]. Проте, якщо й дотримува-
тись ідеї конкурування окремих 
кримінально-правових при-
писів, то в будь-яких ситуаціях 
пріоритетними повинні визна-
ватися ті ж самі правові поло-
ження, а саме приписи частин 
2 і 3 ст. 68 КК або 69¹ КК.

Конкуренція, як правове 
поняття, означає наявність де-
кількох правових положень, які 
претендують на їх застосуван-
ня в конкретному випадку [5, 
с. 385]. Існують темпоральна, 
просторова, ієрархічна і зміс-
товна види конкуренцій. Темпо-
ральна виникає між нормами, 
що діяли в різні періоди часу; 
просторова − між нормами з 
різною територіальною дією; 
ієрархічна – між нормами різної 
юридичної сили; змістовна − 
між нормами, що різняться за 
змістом. Види останньої: (а) кон-
куренція загальної і спеціаль-
ної норм; і (б) конкуренція час-
тини й цілого [7, с. 359]. Перша 
становить собою співвідношен-
ня кримінально-правових норм, 
що перебувають у підпорядку-
ванні за обсягом. При конку-
ренції загальної і спеціальної 
норми пріоритетною є остання. 
Конкуренція норми-частини і 
норми-цілого має місце, коли 
одна з них (норма-ціле) охоп-

лює повністю вчинене суспіль-
но небезпечне діяння, а друга 
(норма-частина) − тільки певну 
частину цього діяння, причому 
пріоритетною завжди є норма-
ціле [11, с. 306-313].

Ознаками конкуренції пра-
вових  норм,  як  в ідзначає 
О. К. Марін, є, по-перше, їх 
спрямованість на регулювання 
одного фактичного відношен-
ня, по-друге, їх взаємозв’язок і 
взаємопідпорядкованість [4, 
с. 42, 43]. Виходячи із цього, 
можна зробити висновок, що 
вести мову про конкурування 
спеціальних правил призначен-
ня покарання можна лише у ви-
падку, якщо вони не тільки ма-
тимуть один предмет правової 
регламентації, а саме порядок 
обрання міри покарання за вчи-
нений злочин, а будуть спрямо-
вані на впорядкування однако-
вих ситуацій, перебуваючи при 
ц ь о м у  у  с п і в в і д н о ш е н н і 
взаємозв’язку й підпорядкуван-
ня.

Але чи знаходяться ці пра-
вила в такому співвідношенні? 
Як вбачається, відповісти на це 
запитання дозволить їх класи-
фікація.

1. За загальним правилом, 
закріпленим у п. 1 ч. 1 ст. 65 КК, 
суд повинен призначати пока-
рання в межах санкції статті 
Особливої частини КК, що пе-
редбачає відповідальність за 
вчинене. Однак спеціальні пра-
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вила можуть установлювати й 
інші межі караності діяння, ніж 
це зазначено в санкції відповід-
ної статті. Значить, залежно від 
впливу на межі караності діян-
ня можна виділити спеціальні 
правила, які :

а) не змінюють межі кара-
ності, передбачені в санкції за 
одиничний злочин (ч. 2 ст. 20, 
статті 70, 71, ч. 3 ст. 78, ч. 6 
ст. 79, ч. 4 ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 6 
ст. 83, ч. 4 ст. 95, ч. 5 ст. 107 
КК), причому приписи статей 
70, 71, ч. 3 ст. 78, ч. 6 ст. 79, ч. 4 
ст. 81, ч. 6 ст. 82, ч. 6 ст. 83, ч. 5 
ст. 107 КК слід відносити саме 
до цієї групи спеціальних пра-
вил, оскільки вони закріплюють 
межі призначення покарання не 
за один, а за декілька злочинів. 
Покарання у таких випадках 
може перевищувати встанов-
лені в санкціях межі за діяння, 
що входять у сукупність, однак 
перш ніж обрати загальну міру 
покарання, суд зобов’язаний 
визначити її окремо за кожен із 
цих злочинів, керуючись при 
цьому рамками відповідної сан-
кції;

б)  установлюють нові 
межі караності за вчинений 
злочин порівняно з тими, що 
передбачені в санкції статті. 
Серед них є правила, які:

− знижують верхні межі 
караності діяння (ст. 5, ч. 3 
ст. 43, ч. 4 ст. 49, ч. 2 ст. 64, 
частини 2 і 3 ст. 68, ст. 69 ¹, 99 

– 103 КК). Згідно з ч. 2 ст. 68 КК 
покарання за готування до зло-
чину не може перевищувати 
половини максимального стро-
ку або розміру найбільш суво-
рого основного виду покаран-
ня, передбаченого у відповід-
ній санкції статті (її частини) 
Особливої частини КК. Від-
повідно до п. 3 ч. 3 ст. 103 КК 
позбавлення волі неповноліт-
нім за вчинення тяжкого злочи-
ну не може перевищувати 7-ми 
років. Ось чому у випадку за-
судження його за ч. 4 ст. 185 
КК, незважаючи на те, що в 
санкції за цей злочин передба-
чено максимальне покарання у 
виді позбавлення волі на строк 
8 років, суд не вправі призна-
чити покарання понад 7 років;

− знижують мінімальні 
межі караності діяння за допо-
могою закріплення можливості 
призначення покарання за вчи-
нений злочин нижче нижчої 
межі, передбаченої в санкції 
(ст. 5, ст. 69 КК). До цих правил 
також слід відносити положен-
ня ч. 2 ст. 59, ч. 2 ст. 98 КК, які 
визначають підстави й порядок 
призначення додаткових пока-
рань. Якщо в санкції за вчинене 
передбачено обов’язкове до-
даткове покарання, а закріпле-
них у зазначених статтях під-
став для його застосування 
бракує, суд не вправі його за-
стосувати;

− підвищують верхні межі 
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караності діяння (ч. 2 ст. 53 
КК). Положення, що фіксують 
можливість призначення до-
даткового покарання, не зазна-
ченого в санкції відповідної 
статті, теж належать до даного 
виду спеціальних правил (ст. 54 
КК);

− можуть призводити як 
до підвищення меж караності 
діяння (як мінімальних, так і 
максимальних) порівняно з 
рамками санкції статті, що пе-
редбачає відповідальність за 
вчинений злочин, так і до їх 
зниження (статті 55 − 62 КК). 
Наведені приписи регулюють 
підстави й порядок призначен-
ня окремих видів покарання, 
встановлюючи обмеження 
щодо можливості їх застосу-
вання за колом осіб. Приміром, 
громадські й виправні роботи 
(ч. 3 ст. 56, ч. 2 ст. 57 КК) не за-
стосовуються до осіб, які досяг-
ли пенсійного віку. Значить, у 
разі засудження такої особи за 
ч. 1 ст. 126 КК, санкція якої пе-
редбачає штраф, громадські чи 
виправні роботи, суд вправі за-
стосувати тільки штраф. А за 
вчинення злочину, передбаче-
ного ч. 2 ст. 126 КК, який ка-
рається обмеженням або поз-
бавленням волі, такій особі 
можна призначити лише поз-
бавлення волі. Що ж стосуєть-
ся такого виду покарання, як 
позбавлення права обіймати 
певні посади чи займатися пев-

ною діяльністю (ч. 2 ст. 55 КК), 
то підкреслимо: якщо у від-
повідній санкції воно передба-
чено як обов’язкове додаткове 
покарання, а передбачені в ч. 2 
ст. 55 КК підстави для його за-
стосування відсутні, суд не 
вправі його призначити. У той 
же час цей вид додаткового по-
карання може бути застосова-
ний, і коли він у санкції безпо-
середньо не передбачений, 
відповідно, у подібних випад-
ках відбувається призначення 
більш суворого покарання 
порівняно з передбаченим у 
відповідній санкції.

2 .  З а л еж н о  в і д  о з н а к 
суб’єкта, який підлягає кримі-
нальному покаранню, існують 
такі спеціальні правила:

а) універсальні, що поши-
рюють свою дію на будь-яких 
осіб, тобто можливість їх засто-
сування не залежить від ознак 
суб’єкта злочину (ст. 5, ч. 4 
ст. 49, ст. 53, ст. 63, ст. 68 − 69 
¹, ст. 70 − 72, ч. 3 ст. 78, ч. 4 
ст. 81, ч. 6 ст. 82 КК);

б) конкретизовані, що за-
стосовуються щодо чітко озна-
чених кримінальним законом 
суб’єктів злочинів залежно від 
їх соціально-демографічних ха-
рактеристик (стать, вік, працез-
датність, стан здоров’я, наяв-
ність дітей, спеціального зван-
ня і т. д.), роду діяльності тощо 
(ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 43, статті 54 
− 61, 64, ч. 6 ст. 79, ч. 6 ст. 83, 
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ст. 98, статті 100 − 103, ч. 5 
ст. 107 КК).

3. Залежно від порядку за-
стосування можна вирізнити 
спеціальні правила:

а) факультативні, мож-
ливість використання яких за-
лежить від розсуду суду, тобто 
є його правом. Згідно з ч. 2 
ст. 53 КК суд, установивши, що 
роль виконавця, пособника або 
п ідбурювача є незначною, 
може відмовитися від призна-
чення розміру штрафу понад 
максимальної межі санкції. У 
ч. 5 ст. 72 КК зазначено, що суд 
може врахувати попереднє 
ув’язнення й пом’якшити пока-
рання;

б) обов’язкові, коли за на-
явності передбачених у законі 
підстав суд зобов’язаний їх за-
стосовувати. Видається, що всі 
інші  спеціальн і  правила є 
обов’язковими. Так, незважаю-
чи на те, що в ч. 1 ст. 69 КК за-
значено, що суд за наявності 
д е к і л ь к о х  о б с т а в и н , 
пом’якшуючих покарання й іс-
тотно знижуючих ступінь тяж-
кості вчиненого, і з урахуван-
ням особи винного може при-
значити менш суворе покаран-
ня порівняно з передбаченим у 
законі за вчинений злочин, за-
стосування саме цього спе-
ціального правила на вказані 
підстави є обов’язком, а не пра-
вом суду.

Цей висновок ґрунтується 

насамперед на загальних за-
сад призначення покарання. 
Так, у ч. 2 ст. 65 КК говориться, 
що суд повинен призначати по-
карання, необхідне й достатнє 
для виправлення винного. А 
згідно з п. 3 ч. 1. ст. 65 КК він 
зобов’язаний виносити вирок з 
урахуванням тяжкості вчинено-
го, особи винного й обставин, 
пом’якшуючих та обтяжуючих 
покарання. До того ж за ст. 414 
Кримінального процесуального 
кодексу України однією з під-
став скасування обвинуваль-
ного вироку суду є невідповід-
ність покарання, яке хоча й не 
виходить за межі, встановлені 
відповідною статтею (її части-
ною) закону України про кримі-
нальну відповідальність, але 
за своїм видом чи розміром 
явно є несправедливим через 
м’якість або ж суворість.

Крім зазначених у юридич-
ній науковій літературі виділя-
ються й інші види спеціальних 
правил, а саме ті, що регламен-
тують порядок призначення по-
карання за закінчений і незакін-
чений злочин, за одиничний 
злочин і за їх множинність 
тощо. [2, с. 6 – 16; 8, с. 5− 12].

Наведена класифікація 
спеціальних правил призначен-
ня покарання свідчить, що се-
ред них відсутні правила, які 
знаходилися б у співвідношен-
ні, наприклад, частини й цілого 
або загального і спеціального, 
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що характерно для конкурую-
чих норм. Незважаючи на те, 
що деякі з них майже однаково 
впливають на межі караності 
злочинного діяння (приміром, 
ч. 3 ст. 68 і ст. 69¹ КК), проте 
жодне з них не є загальним сто-
совно інших, оскільки в основі 
застосування кожного перебу-
вають різні неоднорідні обста-
вини. Так, підставою застосу-
вання частин 2 і 3 ст. 68 КК є 
вчинення незакінченого злочи-
ну, а для призначення покаран-
ня з використанням ст. 69¹ КК 
необхідно встановити наяв-
ність декількох пом’якшуючих 
обставин і відповідних даних 
про особу винного. Як бачимо, 
жодне із цих правил не в змозі 
повністю охопити собою ситу-
ації призначення покарання за 
наявності у справі декількох за-
значених чинників (приміром, 
учинення неповнолітнім не-
закінченого злочину за наяв-
ності декількох пом’якшуючих 
обставин, які істотно знижують 
ступінь тяжкості вчиненого). 
Можемо підсумувати, що спе-
ціальні правила призначення 
покарання не конкурують між 
собою, а тому вони повинні за-
стосовуватися одночасно, але 
послідовно й поетапно.

Зауважимо, що вчені, які 
виступають проти поетапного 
застосування спеціальних пра-
вил, виходять із буквального 
тлумачення положень ста-

тей 68 і 69¹ КК. Так, В. М. Васи-
лаш відзначає, що ця концепція 
не ґрунтується на законі, ос-
кільки у вказаних статтях ідеть-
ся про те, що покарання не 
може перевищувати встанов-
лених у законі меж найбільш 
суворого виду покарання, пе-
редбаченого відповідною сан-
кцією статті (її частини) Особ-
ливої частини КК. При цьому у 
ст. 69¹ КК не вказується, що 
строк покарання треба визна-
чати з урахуванням вимог 
ст. 68 КК.

Але ж не завжди буква за-
кону відповідає його змісту. У 
цих статтях також нічого не го-
вориться про обов’язкове вра-
хування інших спеціальних 
правил, наприклад, приписів 
ст. 64 КК. Тим не менше в п. 6¹ 
постанови Пленуму Верховно-
го Суду України від 24 жовтня 
2003 р. за № 7 «Про практику 
призначення судами кримі-
нального покарання» вказуєть-
ся, що правила частин 2 і 3 
ст. 68 КК застосовуються, якщо 
злочин, за який передбачено 
довічне позбавлення волі, вчи-
нено особою до 18 років, у віці 
понад 65 років, а також жінка-
ми, які перебували у стані ва-
гітності на момент його вчинен-
ня або на момент винесення 
вироку. Таким чином, у даному 
випадку Верховний Суд ке-
рується принципом поетапного 
застосування спеціальних пра-
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вил: спочатку вимог ст. 64 КК, а 
в ж е  п о т і м  ч а с т и н  2  і  3 
ст. 68 КК.

Варто підкреслити що, на-
приклад, згідно з ч. 3 ст. 65 КК 
більш м’яке покарання може 
бути призначено за наявності 
п і д с т а в ,  п е р е д б а ч е н и х  у 
ст. 69 КК. Одним з видів такого 
пом’якшення є непризначення 
обов’язкового додаткового по-
карання (ч. 2 ст. 69 КК). Але ж, 
не застосувати обов’язкового 
додаткового покарання, як про 
це вже згадувалось, суд вправі, 
керуючись вимогами інших 
кримінально-правових при-
писів, а не тільки на підставі ч. 2 
ст. 69 КК.

Як показує аналіз спеціаль-
них правил, що знижують межі 
караності діяння, законодавець 
не завжди однаково формулює 
порядок такого пом’якшення по-
карання. Так, у ч. 3 ст. 43 КК 
йдеться про те, що строк пока-
рання у виді позбавлення волі 
не може перевищувати полови-
ни максимального строку поз-
бавлення волі, передбаченого 
законом за цей злочин, у той 
час як у частинах 2 і 3 ст. 68 й 
у ст. 69¹ КК − про те, що строк 
покарання не може перевищу-
вати відповідного розміру пока-

рання, передбаченого в санкції 
статті (ї ї частини) Особливої 
частини КК за цей злочин.

Як вбачається, в такому ви-
падку (як і у всіх інших ситуа-
ціях) слід вести мову про не-
доліки законодавчої техніки, 
яка виявляється в безсистем-
ному введенні нових спеціаль-
них правил призначення пока-
рання й у формулюванні їх по-
ложень без урахування вже 
діючих. Вважаємо, що усунення 
подібних суперечностей закону 
за допомогою принципу конку-
ренції правових положень є не-
обґрунтованим. Кожне спе-
ціальне правило базується на 
власних підставах. Використан-
ня кожного з них − це є само-
стійний етап індивідуалізації 
покарання у процесі його при-
значення, а тому їх треба засто-
совувати послідовно, поетапно. 
З метою попередження надмір-
ного пом’якшення покарання за 
наявності підстав для застосу-
вання декількох спеціальних 
правил, доцільно було б у КК 
передбачити загальну норму, 
яка визначала б максимально 
допустимі межі пом’якшення по-
карання для випадків застосу-
вання декількох спеціальних 
правил.
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ПОНЯТТЯ І СКЛАДНИКИ ІНФРАСТРУКТУРИ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена визначенню поняття і змісту сучасної інфраструктури 
організованої злочинності у сфері господарської діяльності. Розглянуто принци-
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Один з провідних фран-
цузьких дослідників М. Патен у 
робот і  «Загальна частина 
кримінального права й кримі-
нальне законодавство у сфері 
бізнесу» відзначав, що пробле-
ма економічних злочинів, у 
тому числі у сфері підприєм-
ництва, настільки твердо про-
клала шлях у науку, що стала 
ледве чи не найголовнішою. 
Приблизно так розцінювали її 
у XX ст. американські і євро-
пейські соціологи й криміноло-
ги  Е.  Сатерленд (1939 р.) , 
Д. Ньюмен (1958 р.), Г. Майн-
хейм (1965 р.), Р. Куіні (1969 р.), 
Г. Едельхерц (1970 р.), Г. Кайзер 
(1980 р.), К. Тидеман (1984 р.), 
Г.  Й .  Ш н а й д е р  (1 9 8 7  р . ) , 
Б. Свенссон (1987 р.) та ін. [Цит. 
за: 7 с. 6].

Українські й російські нау-
ковці в галузі оперативно-роз-
шукової діяльності і криміналіс-
ти із значним відставанням взя-
лися за освоєння нової пробле-
ми. В одній із перших фунда-
ментальних робіт викладалися 
загальні вказівки про методику 
розслідування та його особли-
вості: (а) розкрадань у торго-
вельних і заготівельних органі-
заціях, громадських їдальнях, 
на підприємствах хлібопекар-
ної промисловості, в колгоспах, 

радгоспах, підсобних госпо-
дарствах; (б) кримінальних 
справ про випуск недоброякіс-
ної, некомплектної і нестандар-
тної продукції; (в) злочинів, 
пов’язаних з капітальним будів-
ництвом і порушенням техніки 
безпеки; (г) хабарництва й по-
садових злочинів та ін. [3].

У сучасній Україні інша струк-
тура економічної злочинності. На 
першому етапі (в 1992 – 1993 рр.) 
домінувало розкрадання коштів 
банків з використанням фіктивних 
платіжних документів (авізо, чеків 
тощо). Другий етап (1993 – 
1995 рр.) характеризувався вчи-
ненням злочинів переважно з ви-
користанням фінансових і трас-
тових компаній кримінальної 
спрямованості. На третьому 
етапі (з 1996 р. до сьогодення) 
одержали поширення: (а) фак-
ти незаконного отримання і 
присвоєння кредитних ресурсів 
банків, а також злочини: (б) на 
ринку цінних паперів, (в) у сфе-
ра х зовн ішньоекономічн ій 
діяльності, (г) споживчого рин-
ку, (д) приватизації державного 
й комунального майна, (е) по-
даткові злочини, вчинені пред-
ставниками бізнесу, (є) розкра-
дання бюджетних коштів.

Кримінальні правопору-
шення, вчинені у сфері еконо-

пи побудови й елементи сучасної інфраструктури господарських злочинів, у ме-
жах якої діють злочинні технології.

Ключові слова: злочини у сфері господарської діяльності, інфраструктура 
злочинів, злочинні технології.
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міки, відрізняються різноманіт-
ністю, особливою витонченіс-
тю, високоінтелектуальним ха-
рактером, швидкою адаптацією 
до нових методів і форм госпо-
дарської діяльності і застосо-
вуваних банківських докумен-
тів, нових електронних платіж-
них засобів, засобів зв’язку й 
оргтехніки, банківських валют-
них і митних технологій здійс-
нення господарських операцій. 
Тут, як правило, діє організова-
на злочинність часто за наяв-
ності ланцюжка учасників, які 
спеціалізуються на виконанні 
окремих видів дій згідно з роз-
поділом, установленим у зло-
чинному угрупованні, а також 
дета льним р о зр обленням 
кримінальної схеми, відповід-
ного матеріально-технічного й 
фінансового забезпечення, 
«юридичного» й силового при-
криття. Суспільна небезпека 
вчинених у цій сфері злочинів 
сьогодні відрізняється значною 
масовістю й масштабами. Шко-
ду, заподіювану цими злочина-
ми, треба розглядати як одну з 
ключових загроз національній 
економічній безпеці [2, с. 6, 7].

Принципові положення віт-
чизняної оперативно-розшуко-
вої науки і криміналістики від-
бивають чітку залежність: на-
скільки повно виявлені законо-
мірності злочинної діяльності в 
царині економіки, настільки 
можна розраховувати на появу 

ефективних тактики припинен-
ня й методик розслідування ок-
ремих видів і груп злочинів та 
їх відповідного оперативно-
розшукового забезпечення.

Актуальність цього на-
прямку має всі передумови, що 
охоплює:

1) складність оперативної 
обстановки на території всієї 
країни якщо мати на увазі ре-
альні загрози економічній без-
пеці України;

2) стійке зростання латен-
тної злочинності у сфері госпо-
дарської діяльності;

3) недостатню сильні аген-
турні позиції у кримінальному 
середовищі;

4) слабкі позиції вітчизня-
них правоохоронних органів 
щодо інтеграції інформаційно-
пошукових систем до аналого-
вих європейських і північноат-
лантичних;

5) криміналізація економіч-
них відносин, поєднаних з то-
тальними корупційними про-
явами;

6) постійне зниження кіль-
кості справ кримінального про-
вадження про злочини у сфері 
господарської діяльності, що 
направляються до суду;

7) стабільне зменшення 
обвинувальних вироків по цих 
справах.

Ефективність протидії цим 
злочинам криється в розумінні 
криміногенних процесів, що 
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відбуваються в економіці, у 
здатності правоохоронних ор-
ганів мислити відповідними ка-
тегоріями, осягати логіку мас-
штабної криміналізації еконо-
мічних відносин, співвідношен-
ня функціонування різних де-
ржавних інституцій із процеса-
ми тінізації економіки та ін.

У кожному криміногенному 
процесі існує певна «кримі-
нальна» логіка у створенні 
сприятливих умов, за яких мо-
жуть реалізовуватися проти-
правні задуми. Існують 2 най-
більш криміналізованих на-
прямки економіки, в межах яких 
будуються кримінальні техно-
логії, схеми, способи вчинення 
протиправних дій: (а) стягу-
вання податків і (б) розподіл 
бюджетних коштів .  Якщо 
порівняти їх з точки зору ризи-
ків бути викритими правоохо-
ронними органами, то другий є 
більш небезпечним у зв’язку з 
тим, що легко може окреслити 
коло суб’єктів, причетних до 
розподілу бюджетних коштів і 
до зловживань у цій сфері. У 
першому, навпаки, існуючі зло-
чинні технології й умови, в яких 
вони діють (особливо корупцій-
ний складник), дозволяють уни-
кати відповідальності, тому ко-
румповані можновладці, в тому 
числі ті, хто повинен контролю-
вати й боротися із цими злочи-
нами, є учасниками криміналь-
ного перерозподілу результатів 

злочинної діяльності.
Треба усвідомлювати, що 

кожна злочинна технологія має 
свої слабкі місця й вимушена 
балансувати між тіньовою й ле-
гальною економікою, між рухом 
готівкового й безготівкового ка-
піталу. Без таких ланцюгів 
кримінальні схеми існувати 
практично не здатні. Контроль 
за місцями конвертації готівко-
вого й безготівкового капіталу 
– так званими фіктивними фір-
мами, «майданчиками», які і є 
такими місцями, – надає прак-
тично абсолютні можливості 
корупційного контролю за ті-
ньовою економікою. У такому 
разі рух готівки, отриманої 
внаслідок протиправних опера-
цій, а тим більше її розподіл 
прослідкувати практично не-
можливо. Ось чому корумпо-
вані можновладці створюють 
непрозор і ,  е коном ічно  не 
обґрунтовані правила ведення 
господарської діяльності, впро-
ваджуючи безсистемні моделі 
нормативної бази й додаючи до 
цього корупційний тиск, заганя-
ють суб’єктів господарювання 
в тінь і отримують значний від-
соток з мінімальним (зауважує-
мо!) для себе ризиком при пе-
рерозподілі тіньового капіталу. 
Впливати на ці процеси можна 
лише шляхом руйнації всієї ін-
фраструктури злочинності в 
досліджуваній царині.

Термін «інфраструктура» 
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з’явився в економічній літера-
турі не випадково. Він означає 
комплекс галузей господарс-
тва, які обслуговують вироб-
ництво, будівництво шляхів, ка-
налів, водосховищ, портів, ае-
родромів, складів, енергетичне 
г о с под арс тво,  транс порт, 
зв’язок, водопостачання, ка-
налізацію, освіту, науку, охоро-
ну здоров’я та ін. [5]. Економіч-
на наука, у свою чергу, позичи-
ла його з військового лексико-
ну, де цим терміном оперували 
при означенні комплексу тило-
вих споруд, що забезпечують 
д і ї  збройних  с ил  (с к ла ди 
боєприпасів, військових ма-
теріалів, аеродроми, бази, пун-
кти управління, шляхи сполу-
чення, транспорт, укріплення, 
системи зв’язку й управління, 
фізико-географічні властивості 
території тощо) [7].

Головна мета інфраструк-
тури – створити систему допо-
міжних (другорядних) постійно 
діючих елементів господарсько-
го процесу, що підпорядковані 
або уможливлюють функціону-
вання ключових об’єктів госпо-
дарства, а якщо це стосується 
злочинної діяльності, уможлив-
люють системне вчинення зло-
чинів у сфері господарської 
діяльності.

До економіки завжди була 
прикута увага кримінальних 
структур, особливо останнім 
часом, причиною чому стали 

найбільш сприятливі умови, що 
склалися в суспільстві, які на-
давали змогу з мінімальними 
ризиками отримати максималь-
ні надприбутки. До цієї думки 
схиляється і В. Я. Тацій, зазна-
чаючи, що проблема економіч-
них злочинів загострилася в 
перех ідний період. Особи, 
схильні до протизаконної діяль-
ності, вміло використовували 
прогалини в законодавстві й за 
короткий час збагачувалися, 
використовуючи псевдоринко-
ву економіку. Численні зловжи-
вання правом, з одного боку, і 
брак правового впорядкування 
економічних відносин − з дру-
гого, вимагали від держави 
адекватної реакції. Держава ж 
у кризових умовах змушена ви-
користовувати кримінально-
правові заходи впливу на еко-
номічні відносини, замінивши в 
багатьох випадках цивільно-
правові форми регулювання 
економіки [6].

У такому процесі з боку по-
тенційних правопорушників за-
вжди йдеться про оцінку ризи-
ків і переваг: з одного боку, пот-
рапляння їх у поле зору право-
охоронних органів і притягнен-
ня до кримінальної відпові-
дальності, з другого – розмір 
очікуваного корисливого ре-
зультату. При цьому врахову-
ються всі чинники, які або спри-
ятиму ть  у чиненню гос по -
дарських злочинів, у зв’язку з 
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чим «будуються» об’єкти інф-
раструктури, що уможливлять 
існування злочинних техноло-
гій на тривалий час, або це об-
межиться лише разовою зло-
чинною акцією.

При цьому брак державної 
політичної волі на таку бороть-
бу в поєднанні з інтелектуалі-
зацією представників кримі-
нального середовища й коруп-
ційним тиском будуть перева-
жувати останніх до вчинення 
злочину. Дійсно, володіючи 
значним фінансовим ресурсом, 
правопорушники здатні залу-
чати до розроблення злочин-
них технологій і власного за-
хисту найкращий інтелектуаль-
ний людський ресурс.

На це звертав увагу один з 
розробників концепції детініза-
ції економіки В. М. Попович. Він 
підкреслював, що «висунута гі-
потеза актуалізується ще біль-
ше, якщо враховувати те, що 
суб’єкти криміногенних тіньо-
вих відносин, їх економічні 
формування об’єднуються у ко-
лективній розробці схем своєї 
протиправної діяльності опера-
тивніше, ніж державні і міжна-
родні інституції у розробці те-
оретико-методологічних засад 
створення організаційно-пра-
вової інфраструктури превен-
тивної протидії розвитку тіньо-
вого транснаціонального капі-
талообігу» [4, с. 11].

Недосконалість законо-

давства свідчить лише про те, 
що корумповані можновладці 
заохочують виникнення і штуч-
не сприяння масштабності ті-
ньового сектора економіки, з 
тим щоб з мінімальними для 
себе ризиками отримати до-
ступ до її результатів під час 
перерозподілу тіньових над-
прибутків.

Приклади подібних без-
вихідних ситуацій, взаємодії й 
мобільності злочинних форму-
вань, на думку В. М. Поповича 
[4, с. 11, 12], можна навести 
практично стосовно всієї інф-
раструктури взаємовідносин, 
пов’язаних із запобіганням, ви-
явленням і припиненням фактів 
національної і транснаціональ-
ної організованої злочинності.

Проводячи власне дослід-
ження, ми дійшли висновку, що 
інфраструктура злочинності у 
сфері господарської діяльності 
покликана зробити можливим 
учинення злочину, забезпечити 
довготривалість існування зло-
чинних технологій, схем тощо 
й виконати функцію по забез-
печенню організованих злочин-
них угруповань такими ресур-
сами:

людським – шляхом ство-
рення умов для вербування 
або втягування у злочинну 
діяльність потенційних учасни-
ків;

інтелектуальним, за якого 
особи, здатні за своїм інтелек-
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туальним і фаховим рівнем 
виступати розробниками зло-
чинних технологій, з урахуван-
ням реалій сьогодення, а також 
мінімізувати ризики потраплян-
ня в поле зору правоохоронних 
органів;

фінансовим, за якого сьо-
годні кожна існуюча криміналь-
на схема потребує фінансуван-
ня для реалізації злочинних 
задумів (забезпечувати рух 
грошових коштів по банківських 
рахунках, здійснювати купів-
лю-продаж товарів або послуг), 
а також підкупу учасників (по-
садовців), які повинні бути за-
діяні у кримінальних схемах, та 
ін.;

створення безпечних умов 
для прикриття злочинної діяль-
ності й уникнення кримінальної 
відповідальності, які охоплю-
ють: корупційний складник, 
юридичне прикриття (адвока-
ти), максимальне скорочення 
часу на реалізацію злочинних 
задумів та ін.;

структурним, тобто ство-
ренням штучних або вико -
ристання існуючих установ, 
підприємств, організацій, що 
забезпечать реалізацію зло-
чинної технології, а також ле-
галізацію доходів, одержаних 
злочинним шляхом;

комунікативним, забезпе-
чуючи систему, форми зв’язку 
між учасниками кримінального 
середовища, для формування 

в суспільстві позитивного або 
нейтрального ставлення до різ-
них видів господарських зло-
чинів з боку його представни-
ків, особливо коли потерпілою 
стороною стає держава, корис-
туючись негативним ставлен-
ням суспільства до інститутів 
влади.

Таким чином, інфраструк-
туру злочинності у сфері гос-
подарської діяльності, з нашо-
го погляду, можна уявити в ни-
жченаведеному вигляді.

Інфраструктура злочин-
ності у сфері господарської 
діяльності – це система ле-
гальних підприємств, установ, 
організацій і штучно створених 
утворень, поєднаних у єдиний 
ланцюг, які забезпечують про-
тизаконних рух товарів, капі-
талів, цінних паперів, послуг, у 
тому числі незаконного поход-
ження, а також людських ре-
сурсів для поновлення учасни-
ків кримінального середовища 
з метою уможливлення довго-
тривалого функціонування тех-
нологій, схем і способів учинен-
ня господарських злочинів.

Аналіз загальної інфра-
структури злочинності у 
сфері господарської діяль-
ності показує, що необхідно 
усвідомлювати, що сучасні зло-
ч и н н і  т е х н о л о г і ї  з а в ж д и 
пов’язані потребою варіювання 
між легальною й тіньовою сфе-
рами економіки: з рухом без-
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готівкового (як правило, ле-
гального) й готівкового (як пра-
вило, тіньового) капіталу, ле-
галізацією контрабандно вве-
зеного або вкраденого товару, 
капіталу, для чого створюються 
такі місця їх «перетину», як 
«конвертаційні центри», «май-
данчики».

1. Мережі загального ко-
ристування, що створюють 
умови для функціонування еко-
номіки як єдиної економічної 
структури й використову-
ються організованими злочин-
ними групами в ланцюгу кримі-
нальних схем для реалізаці ї 
злочинних задумів, а саме:

шляхи сполучення: заліз-
ниці, автомагістралі, мости, 
міські транспортні системи, 
вокзали, аеропорти;

служби і споруди, необхід-
ні для функціонування окремих 
господарюючих суб’єк т ів  і 
поліпшення зв’язків між ними, 
які задіяні в ланцюгу злочинних 
схем: біржі, банки, дилерські і 
брокерські контори, пункти про-
кату й лізингу, парабанківські 
установи, торговельні доми, 
оптові, збутові й постачальні 
організації, Інтернет-ресурси.

2. Мережі, штучно ство-
рені для використання в лан-
цюгу злочинних схем:

мережі споруд для підпіль-
ного виробництва й переробки, 
система складських приміщень, 
транспортні магістралі, трубоп-

роводи тощо, створені поза де-
ржавним контролем, а також 
суб’єкти господарювання, ство-
рені з метою прикриття неза-
конної або забороненої діяль-
ності (фіктивні підприємства 
(конвертаційні центри) різної 
спрямованості) та ін. За дани-
ми ДПС України, податковими 
органами виявлено підпри-
ємств з «ознаками фіктив-
ності»: в 1997 р. – 1650, в 1998 р. 
– 2680, в 1999 р. – 4169, у 
2000 р. – 3600, у 2001 р. – 4500, 
у 2002 р. – 5028, у 2003 р. – 
5900, у 2004 р. – 3600, у 2005 р. 
– 4300, у 2006 р. – 4400, у 
2007 р. – 4300, у 2008 р. – 3600, 
у 2009 р. – 1950, у 2010 р. – 820, 
у 2011 р. – 544, у 2012 р. – 416; 
а конвертаційних центрів: у 
2003 р. – 353, у 2005 р. – 273, у 
2006 р. – 334, у 2007 р. – 294, у 
2008 р. – 285, у 2009 р. – 253, у 
2010 р. – 198, у 2011 р. – 144, у 
2012 р. – 82.

Основні елементи сучас-
ної інфраструктури:

біржі товарні, фондові, ва-
лютні, банки та інші фінансово-
кредитні установи, торговельні 
доми, оптові торгові організа-
ції;

корупційний сегмент де-
ржавних правоохоронних конт-
ролюючих інститутів: суди, пра-
воохоронні й контролюючі ор-
гани, інші органи державної 
влади, які забезпечують функ-
ціонування ланцюга злочинної 
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схеми на певному етапі шляхом 
видання незаконних розпоряд-
чих документів щодо отриман-
ня пільг, набуття прав; скасу-
вання реєстрації суб’єктів гос-
подарювання, відчуження май-
на або набуття прав на нього, 
формальне ставлення до вико-
нання контрольних функцій 
тощо;

організовані злочинні гру-
пи, які через існуючі державні, 
юридичні, консалтингові й ау-
диторські інституції надають 
послуги з обслуговування ті-
ньового сектора економіки – 
забезпечення процедури банк-
рутства підприємств, що потра-
пили у поле зору правоохорон-
них органів, учинення злочинів 
з використанням електронних 
платіжних систем, високих ін-
формаційних технологій тощо.

С у б к ул ьту р н а  і н фр а -
структура:

штучне запровадження 
безсистемності в нормотворчій 
і правозастосовній практиці, 
що виключає ефективність за-
ходів з детінізації економіки, 
відстоювання корпоративних 
інтересів політичних сил, що 
йдуть у розріз національним;

штучне створення неефек-
тивних правил ведення госпо-
дарської діяльності, оподатку-
вання, нівелювання принципом 
конкуренції шляхом установ-
лення преференцій підконт-
рольним суб’єктам господарю-

вання;
виключення із системи ста-

новлення держави виховних, 
національно-патріотичних, мо-
рально-духовних складників, з 
метою розмежування суспіль-
ства, неперешкоджання розбе-
щенню молоді й поширенню 
субкультури кримінального се-
редовища та ін.

Інфраструктурні елементи 
знаходяться в кореляційній за-
лежності від виду злочинної 
діяльності, однак їм притаман-
ні і спільні ознаки, характерні 
для всіх видів господарських 
злочинів. Щоб зрозуміти при-
нципи їх побудови, а також виз-
начити, яким чином вони спів-
відносяться з окремими вида-
ми злочинної діяльності в цій 
царині, треба спочатку визна-
чити ключові види злочинної 
діяльності, навколо яких вони 
формуються. По-перше, це ті, 
що пов’язані з маніпуляціями зі 
сплатою податків, штучним 
зменшенням бази оподатку-
вання, з наступним спрямуван-
ням цих коштів на користь ті-
ньової економіки; по-друге, які 
пов’язані зі зловживаннями 
щодо розподілення державно-
го майна, бюджетних коштів, 
національного багатства (під-
приємства, земля, надра тощо), 
з вилученням їх з державного 
обігу шляхом розкрадання; по-
третє, ті, що пов’язані із зай-
няттям забороненими видами 
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господарської діяльності або 
взагалі з незаконним заняттям 
такою діяльністю.

Існує також четверта гру-
па цих видів діяльності, але її 
можна назвати умовно, у зв’язку 
з тим, що вона охоплює 2 на-
прямки злочинних дій: (а) пер-
ший характеризується злочин-
ними діями загальнокриміналь-
ної спрямованості, завдяки 
вчиненню яких утворюється 
злочинний капітал (незаконний 
обіг зброї, наркотиків, крадіжки 
ТМЦ, шахрайські ді ї тощо); 
(б) другий, пов’язаний із засто-
суванням легітимних елементів 
(об’єктів) господарського про-
цесу у зв’язку з тим, що останні 
використовуються для умож-
ливлення легалізації капіталу, 
утвореного внаслідок учинення 
злочинів, охоплених першим 
напрямком.

Усі інші злочини є друго-
рядними, тобто уможливлюють 
учинення основних корисливих 
злочинів; це підробка докумен-
тів, фіктивне підприємництво, 
службове підроблення, хабар-
ництво та ін.

Коли йдеться про інфра-
структуру, слід завжди вести 
мову тільки про постійні ор-
ганізаційні форми господарю-
вання, що діють за нижчена-
веденими принципами:

1) інфраструктурні елемен-
ти повинні бути сталими («ста-
ціонарними») у своєму існуван-

ні і створюються для обслуго-
вування тривало діючих зло-
чинних технологій;

2) кардинальною їх озна-
кою як складників системи є їх 
взаємодія, тобто це комплекс 
взаємодіючих елементів, що 
утворюють окрему цілісність;

3) інфраструктурні елемен-
ти переважно використовують-
ся щодо злочинів, яким прита-
манна циклічність (повторю-
ваність) у часі;

4) економічний ефект від 
існування інфраструктури має 
співвідноситися із витратами 
на її створення й очікуваним 
корисливим результатом від 
учинення злочину;

5) усі інфраструктурні еле-
менти не є незмінними; їм влас-
тиві не лише внутрішні су-
перечності, а й зміни під впли-
вом зовнішнього середовища, 
а також потреб і виду злочинної 
діяльності, можливостей пра-
воохоронних органів щодо їх 
викриття;

6) вони побудовані так, 
щоб убезпечити суб’єктів зло-
чинної діяльності, а також зло-
чинні схеми від загроз знищен-
ня або потрапляння в поле зору 
правоохоронних органів;

7) характер інфраструктур-
них елементів взаємозумовле-
ний з видом та елементами 
злочинної діяльності й видом 
господарської діяльності;

8) взаємозв’язок інфра-
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структурних елементів з певни-
ми видами злочинної діяль-
ності повинен бути прихованим 
або замаскованим.

На наше переконання, по-
дальше наукове і практичне до-
слідження складових частин, 
зв’язків, динаміки й перспектив 
розвитку інфраструктури зло-
чинності є нагальною потребою 
сьогодення [1, с. 40-44]. При 
створенні стратегії боротьби зі 
злочинами у сфері  госпо -
дарської діяльності варто ви-
ходити з 2-х ключових напрям-

ків: (а) вивчення злочинних дій 
як таких для розуміння най-
більш значимих сталих еле-
ментів у системі злочинної 
діяльності, впливаючи на які 
можна досягнути позитивних 
результатів по їх знешкоджен-
ню; і (б) дослідження зовнішніх 
умов та інфраструктури зло-
чинності, яка сприяє тривалому 
існуванню певних злочинних 
схем, організованих злочинних 
угруповань і злочинних органі-
зацій з метою їх подальшої ней-
тралізації.
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ПОНЯТИЕ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Некрасов В. А.
Статья посвящена определению и содержанию современной инфраструк-

туры организованной преступности в сфере хозяйственной деятельности. Рас-
смотрены принципы построения и элементы современной инфраструктуры хо-
зяйственных преступлений, в пределах которых действуют преступные техно-
логии.

Ключевые слова: преступления в сфере хозяйственной деятельности, ин-
фраструктура преступной деятельности, преступные технологии.

THE NOTION AND CONTENTS OF ORGANIZED CRIMINALITY IN THE SPHERE 
OF ECONOMIC ACTIVITY

Nekrasov V. A.
The article is concerned with the definition of notion and contents of modern 

infrastructure of criminality in the sphere of economic activity. In this article are 
considered the principles of building, the elements of modern infrastructure of economic 
crimes and within this infrastructure act the criminal technologies of this sphere.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 143 КК УКРАЇНИ

У статті досліджуються форми описування діянь, передбачених ст. 143 КК 
України, які дають підстави для моделювання чотирьох самостійних складів зло-
чинів. Обґрунтовується існування загальної і спеціальної норм у цій статті КК.

Ключові слова: склад злочину, конкуренція загальної і спеціальної норм, 
трансплантація, насильницьке донорство, органи або тканини людини.

Єдиною й достатньою під-
ставою кримінальної відпові-
дальності є склад злочину, тоб-
то сукупність усіх об’єктивних і 
суб’єктивних ознак (елементів), 
що визначають суспільно не-
безпечне діяння як злочинне 
[Див.: 10, с. 8; 11, с. 485; 12, с. 6; 
19, с. 43; 21, с. 16]. Конкретні 
склади злочинів передбачені 
законом про кримінальну від-
повідальність. У диспозиціях 
статей Особливої частини КК 
України описуються ознаки, що 
їх індивідуалізують, відрізня-
ють один склад злочину від ін-
шого [3, с. 48, 49]. Враховуючи, 
що ст. 143 КК містить 5 частин, 
з метою дослідження проблеми 

кримінальної відповідальності 
за порушення встановленого 
законом порядку транспланта-
ції органів або тканин людини 
попередньо з’ясуємо, скільки 
окремих складів злочинів пере-
дбачено цією статтею.

Деякі питання конструкції 
ст. 143 КК України розглянуті у 
п р а ц я х  П .  П .  А н д р у ш к а , 
В. О. Глушкова, М. Й. Коржансь-
кого, Н. Є. Акрилової, М. І. Хав-
ронюка, Г. В. Чеботарьової та 
інших науковців [Див.: 6, с. 182; 
8, с. 43, 44; 14, с. 294-297; 15, 
с. 101-104; 16, с. 355-358; 22, 
с. 75]. Водночас наявні публі-
кації не дозволяють вважати 
вказану проблему остаточно 
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вичерпаною в науці криміналь-
ного права. Отже, метою зап-
ропонованої статті є дослід-
ження форм описування діянь, 
передбачених ст. 143 КК, вста-
новлення їх співвідношення, 
взаємозв’язку і взаємозалеж-
ності і сформулювання від-
повідних висновків.

Беручи до уваги, що в нау-
ковій юридичній літературі з 
приводу визначення кількості 
окремих складів злочинів, пере-
дбачених ст. 143 КК України, од-
ностайної думки не існує, до-
цільно проаналізувати основні 
підходи до вирішення цього пи-
тання.

Та к ,  М .  І .  Х а в р о н ю к  і 
В. В. Балабко зазначають, що 
об’єктивна сторона злочину, 
передбаченого ст. 143 КК, може 
виявлятись у 4-х формах і роз-
глядають незаконну транс-
плантацію як один (єдиний) 
злочин з різними формами 
об’єктивної сторони [Див.: 2, 
с. 91; 16, с. 356].

Н. Є. Крилова вважає, що 
ст. 143 КК фактично містить 3 
самостійні склади злочинів: 
(а) порушення встановленого 
законом порядку транспланта-
ції органів або тканин людини, 
(б) незаконна торгівля ними і 
(в) участь у транснаціональних 
організаціях, які займаються 
незаконною діяльністю з транс-
плантації органів або тканин 
людини [8, с. 43, 44].

На думку В. О Глушкова, 
ст. 143 КК передбачає 3 окремих 
склади злочинів: (а) порушення 
встановленого законом порядку 
трансплантації органів або тканин 
людини (ч. 1), (б) вилучення в лю-
дини шляхом примушування або 
обману її органів або тканин з ме-
тою їх трансплантації (ч. 2) і 
(в) незаконна торгівля органами 
або тканинами людини (ч. 4) [15, 
с. 101-104]. Схожу позицію зай-
мають також М. Й. Коржансь-
кий [6, с. 182] та О. О. Юхно [23, 
с. 162].

З нашого погляду, вирішен-
ня питання про те, зазначена 
стаття кримінального кодексу 
передбачає один склад злочи-
ну, чи їх сукупність, залежить 
від того, наскільки суттєвими є 
відмінності між різними видами 
злочинної поведінки. Як пра-
вильно зазначав В. М. Кудряв-
цев [9, с. 82], якщо такі відмін-
ності слабкі, йдеться про один 
склад злочину, і, навпаки, ма-
ють місце кілька складів зло-
чинів, якщо: а) 2 різновиди зло-
чинної поведінки передбачено 
різними статтями КК; б) декіль-
ка різновидів злочинних діянь 
передбачено в одній статті КК, 
але вони різняться між собою 
б е з п о с е р е д н і м  о б ’є к т о м , 
о б ’ є к т и в н о ю  с т о р о н о ю , 
суб’єктом або формою вини (а 
тим більше кількома із цих оз-
нак одночасно); в) декілька різ-
новидів злочинних діянь пере-
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дбачено в одній статті КК, але 
різняться вони між собою лише 
ознаками об’єктивної сторони 
й/або предмета злочину, хоча 
відмінності ці суттєві (напри-
клад, різні способи діяння, на-
слідки тощо).

Більш переконливою ви-
дається точка зору П. П. Анд-
рушка й Г. В. Чеботарьової 
[Див.: 14, с. 294; 22, с. 75], згідно 
з якою форми описування 
д і я н ь ,  п е р е д б а ч е н и х  у 
ст. 143 КК, дають підстави для 
моделювання 4-х самостійних 
складів злочинів: (1) порушен-
ня встановленого законом по-
рядку трансплантації органів 
а б о  т к а н и н  л ю д и н и  (ч .  1 
ст. 143 КК); (2) вилучення в лю-
дини шляхом примушування чи 
обману її органів або тканин з 
метою їх трансплантації (ч. 2 
ст. 143 КК); (3) незаконна тор-
гівля органами або тканинами 
л ю д и н и  (ч .  4  с т.  14 3  К К ) ; 
(4) участь у транснаціональних 
організаціях, що займаються 
діяльністю, передбаченою час-
тинами 2, 3 або 4 ст. 143 (ч. 5 
ст. 143 КК). Їх висновок зумов-
лено тим, що наведені склади 
злочинів суттєво відрізняються 
один від одного об’єктивними й 
суб’єктивними ознаками.

Крім самостійних складів 
злочинів ст. 143 КК містить 2 
кваліфікуючі ознаки: (а) вилу-
чення в людини шляхом приму-
шування чи обману її органів 

або тканин з метою їх транс-
плантації, вчинене щодо особи, 
яка перебуває в безпорадному 
стані (ч. 3), і (б) вилучення в 
людини шляхом примушування 
чи обману її органів або тканин 
з метою їх трансплантації, вчи-
нене щодо особи, яка перебу-
ває в матеріальній чи іншій за-
лежності від винного (ч. 3), а 
також одну особливо кваліфі-
куючу ознаку − дії, передбачені 
частинами 2, 3 або 4 ст. 143 КК, 
вчинені за попередньою змо-
вою групою осіб (ч. 5).

Подальше повноцінне ос-
мислення розглядуваної статті 
неможливе без аналізу окре-
мих положень, що стосуються 
співвідношення складів зло-
чинів, передбачених ст. 143 КК, 
відмежування їх від суміжних 
складів і кваліфікації незакон-
ної трансплантації за сукупніс-
тю з іншими злочинами, пере-
дбаченими Особливою части-
ною КК України.

У першу чергу важливим є 
питання співвідношення пору-
шення встановленого законом 
порядку трансплантації органів 
а б о  т к а н и н  л ю д и н и  (ч .  1 
ст. 143 КК) й вилучення в неї 
шляхом примушування чи об-
ману її органів або тканин з ме-
тою їх трансплантаці ї (ч. 2 
ст. 143 КК), на яке в науковців 
одностайної відповіді немає.

Як попередньо зазначало-
ся, частини 1 і 2 ст. 143 КК міс-
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тять окремі склади злочинів, бо 
різновиди злочинних діянь, які 
ними передбачені, різняться 
м і ж  с обою об ’є к тивною й 
суб’єктивною стороною, а та-
кож суб’єктом цих злочинів [7, 
с. 99-102]. Головна ж відмінність 
ч. 1 від ч. 2 ст. 143 КК полягає 
саме в об’єктивній стороні ос-
танніх. Це пояснюється тим, що 
диспозиції зазначених частин 
ст. 143 КК (як і більшість диспо-
зицій інших норм) становлять 
собою сукупність ознак, які ха-
рактеризують об’єктивну сторо-
ну злочину, і специфіка кожного 
складу злочину знаходить своє 
вираження саме в об’єктивній 
стороні, де найчастіше прохо-
дить межа, що відділяє один 
злочин від іншого, злочинне 
діяння від незлочинного [21, 
с. 16].

Однак, незважаючи на те, 
що частинами 1 та 2 досліджу-
ваної статті передбачено само-
стійні склади злочинів, вони 
мають і багато спільних рис. 
Указані диспозиції з різним сту-
пенем узагальнення і з різною 
повнотою мають ознаки одного й 
того ж злочину. Отже, як за обся-
гом, так і за змістом ці норми час-
тково співпадають [9, с. 211], між 
ними існує тісний зв’язок і залеж-
ність.

Перш з а  в с е  о с н о вн а 
спорідненість розглядуваних 
норм вбачається в тому, що 
вони охороняють одні й ті ж сус-

пільні відносини, а саме ті, що 
забезпечують життя і здоров’я 
особи у сфері трансплантації 
органів або тканин людини. 
Адже не викликає сумніву той 
факт, що будь-яке протиправне 
вилучення анатомічних сегмен-
тів у людини заподіює шкоду її 
здоров’ю або навіть життю. 
Єдина відмінність ч. 2 ст. 143 
від ч. 1 ст. 143 полягає в тому, 
що ч. 2 не охороняються сус-
пільні відносини, що забезпе-
чують тілесну недоторканність 
померлої особи. Тотожним у 
цих складах також є предмет 
злочину – органи або тканини 
людини. Різницю щодо предме-
та злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 143 КК, становить те, що 
йдеться про органи або ткани-
ни лише живого донора.

Таким чином, враховуючи, 
що будь-яке вилучення в люди-
ни шляхом примушування чи 
обману її органів або тканин 
завжди є одним з видів пору-
шення встановленого законом 
порядку трансплантації її ор-
ганів чи тканин, можна стверд-
жувати, що співвідношення 
частин 1 і 2 ст. 143 КК України 
становить собою конкуренцію 
загальної і спеціальної норм, 
де одна з них (загальна) охоп-
лює окреслене коло діянь, а 
друга (спеціальна) – частину 
цього кола, тобто окремі різно-
види останніх [8, с. 44], перед-
бачених загальною нормою [13, 
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с. 109]. Співвідношення вказа-
них норм можна пояснити за 
допомогою так званих логічних 
кіл, які свого часу використо-
вував В. М. Кудрявцев [9, с. 212], 
де загальна норма (порушення 
встановленого законом поряд-
ку трансплантації органів або 
тканин людини – ч. 1 ст. 143 КК) 
містить спеціальну норму (ви-
лучення в людини шляхом при-
мушування чи обману її органів 
або тканин з метою їх транс-
плантації – ч. 2 ст. 143 КК). У 
цьому разі спеціальна норма 
[13, с. 112] перебуває стосовно 
загальної в логічному підпо-
рядкуванні.

Для вирішення питання 
кваліфікації суспільно небезпеч-
ного діяння при конкуренції час-
тин 1 і 2 ст. 143 КК потрібно засто-
совувати загальновизнаний у до-
ктрині кримінального права при-
нцип дії спеціальної норми [Див.: 
1, с. 44; 4, 140, 141; 5, с. 16; 6, 
с. 72], яка більшою мірою відбиває 
специфіку, особливості цього зло-
чинного діяння. Кваліфікація зло-
чину за сукупністю частин 1 і 2 
ст. 143 КК можлива лише за умо-
ви, якщо винна особа разом з по-
рушенням вільного волевиявлен-
ня донора шляхом застосування 
до нього примушування чи обма-
ну вчиняє додатково й інше пору-
шення встановленого законом по-
рядку трансплантації органів або 
тканин людини.

Конкуренцію загальної і 

спеціальної норм важ ливо 
відрізняти від співвідношення 
суміжних складів злочинів, які 
різняться між собою однією або 
кількома ознаками. Прикладом 
такого співвідношення є ч. 2 
ст. 143 КК (вилучення в людини 
шляхом примушування чи об-
ману її органів або тканин з ме-
тою їх трансплантації) й ч. 1 
ст. 144 КК (насильницьке або 
шляхом обману вилучення 
крові у людини з метою вико-
ристання її як донора). Неза-
конне вилучення органів чи тка-
нин людини й насильницьке до-
норство відрізняються одне від 
одного лише предметом злочи-
ну: у першому випадку це органи 
або тканини, у другому це кров 
людини. На спорідненість на-
званих складів указує той факт, 
що в перебіг у прийняття у 
2001 р. Верховною Радою Ук-
раїни Кримінального кодексу, 
при обговоренні його змісту 
надійшла пропозиція включити 
до ч. 2 ст. 143 насильницьке до-
норство як один із складів зло-
чину, доповнивши її диспозицію 
словами «або насильницьке чи 
шляхом обману вилучення 
крові у людини» [20, с. 61]. Про-
позиція (на нашу думку, обґрун-
товано) була відхилена, бо, не-
зважаючи на значну схожість 
незаконного вилучення органів 
чи тканин людини й насильни-
цького донорства, кримінальна 
відповідальність за це повинна 
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передбачатись окремими стат-
тями КК, що зумовлено різними 
предметами цих злочинів (за 
ч. 2 ст. 143 предметом злочину 
є органи або тканини донора, 
за ст. 144 – його кров) і відмін-
ним за своєю сутністю норма-
тивно-правовим регулюванням 
порядку вилучення органів або 
тканин людини (Закон України 
«Про трансплантацію органів 
та  інших анатомічних ма -
теріалів людини» [18]) і порядку 
вилучення крові (Закон України 

«Про донорство крові та її ком-
понентів» [17]).

Проведений аналіз дає під-
стави стверджувати, що існу-
вання загальної і спеціальної 
норм у ст. 143 КК України є до-
цільним і обґрунтованим. Це 
дає змогу повніше забезпечу-
вати належну охорону прав та 
свобод донора і реципієнта під 
загрозою покарання, що є адек-
ватним відображенням суспіль-
ної небезпечності подібних по-
сягань.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 143 УК УКРАИНЫ

Гринчак С. В.
В статье исследуются формы описания деяний, предусмотренных 

ст. 143 УК Украины, которые дают основания для моделирования четырех само-
стоятельных составов преступлений. Обосновывается существование общей и 
специальной норм в этой статье.

Ключевые слова: состав преступления, конкуренция общей и специальной 
нормы, трансплантация, насильственное донорство, органы или ткани челове-
ка.

SOME ISSUES CONCERNING THE OFFENSES UNDER ART. 143
OF THE CRIMINAL CODE

Grynchak S. V.
The description forms of actions under Art. 143 of the Criminal Code, so as 

to warrant modeling four independent offenses, were investigated in the article. 
Substantiates the existence of the general and special rules in art. 143 of the Criminal 
Code.

Key words: the offense, the competition of general and special rules, 
transplantation, forced donation, organs or tissue.
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МЕТАФІЗИЧНІ МЕТОДИ ПІЗНАННЯ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Проблема вибору методів пізнання правової реальності, що включає в 
себе, зокрема, кримінально-правові ідеї, норми та правовідносини, розглянута 
під кутом зору можливості застосування засобів і прийомів метафізики – науки 
про буття і суще. Правову реальність як самостійний феномен буття віднесено 
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Методологія будь-якого на-
укового пошуку складається з 
визначення об’єкта і предмета 
дослідження, вибору його за-
собів, методів, принципів і при-
йомів пізнання.

Осмисленням таких ме-
тодів займались Аристотель, 
Платон, Ф. Бекон, П. Л. Бергер, 
Н .  Х .  Д .  Б о р ,  Г.  Га л і л е й , 
Г. В. Ф. Гегель, Е. Г. А. Гуссерль, 
Ч .  Р.  Д а р в і н ,  Ю.  Д р о г о б ич 
(Ю. М. Котермак), А. Ейнштейн, 
І. Кант, І. Ньютон, Г. В. Лейбніц, 
М. В. Ломоносов, Г. Лукман, 
Д. І. Менделєєв, І. П. Павлов, 
С. Л. Франк та інші. Аспектам 
методолог і ї  правових дис-
циплін приділено значну увагу 
у працях В. К. Бабаєва, М. І. Ба-
ж а н о в а ,  Г.  А .  Га д ж і є в а , 
В. М. Горшеньова, В. С. Зеле-
нецького, Б. О. Кістяківського, 
І. С. Ноя, М. І. Панова, В. М. Си-
р и х ,  Є.  В.  Сп е к т о р с ь к о г о, 
З. П. Тростюка, Г. Ф. Шершене-
вича та інших учених.

Вибір методів прямо зале-
жить від об’єкта та предмета 
досл ід ження,  якими щодо 
кримінального права виступа-
ють відповідні правові норми, 
пов’язані з ними суспільні від-
носини, ідеї й теоретичні над-
бання науковців, що в сукуп-
ності свого невичерпного пере-

ліку утворюють окрему правову 
реальність.

Питання про кількість ре-
альностей, яку сприймає люди-
на, споконвіку бентежило кращі 
уми минулого й сучасності. Зок-
рема, на думку І. Канта, наяв-
ність у складі досвіду ідеаль-
них елементів, які він вважав 
формами людської свідомості, 
просто ганьбить саму об’єктивну 
реальність того, що йменуєть-
ся емпірична дійсність [9], але 
вказує на множинність про-
сторів. Між тим, виокремлення 
й вивчення іншої реальності – 
реальності ідей – має своїм 
фіксованим початком роздуми 
Платона в його діалозі «Фе-
дон» [12].

Сучасним фактом збіль-
шення кількості реальностей 
виступає поява в кінці ХХ ст. 
ще одного простору – віртуаль-
ної реальності [1, с. 5]. У зв’язку 
із цим, як відмічається в нау-
ковій літературі [7, с. 14], праву, 
як самостійній реальності, було 
кинуто серйозний виклик.

З погляду прихильників 
психолог ічної теорі ї  права 
(Г. Тарда, Л. І. Петражицького) 
право виникло як результат біо-
логічних і психологічних чинни-
ків, які виступають такою ж 
справжньою реальністю, як 

одночасно й до інтерсуб’єктивної реальності, яку людина переживає й через це 
поділяє з іншими людьми, і до її протилежності − реальності моносуб’єктивної.

Ключові слова: методи пізнання, метафізика, правова реальність, 
інтерсуб’єктивна й моносуб’єктивна реальність.
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економічні й політичні процеси 
[13, с. 48].

Б. О. Кістяківський вважав, 
що точка зору Л. І. Петражиць-
кого на право як на психологіч-
ний феномен ґрунтується на 
хибному онтологічному тверд-
женні про існування тільки 2-х 
реальностей – фізичної (упред-
метненої )  і  псих ічної  [10, 
с. 116].

На думку видатного філо-
софа й релігійного мислителя 
С. Л. Франка, суспільне життя, 
частиною якого є право, стано-
вить собою своєрідну сферу 
буття, яка не може бути повніс-
тю віднесена ні до матеріаль-
ного, ні до психічного аспекту 
[17, с. 17]. Право неможливо уг-
ледіти тільки в упредметненій 
матеріальній реальності, як не-
можливо його віднести й до 
суто психічних проявів люди-
ни.

Не викликає сумніву той 
факт, що поряд з і  сферою 
об’єктивної дійсності, яка спри-
ймається нами наочно і плине 
в часі і просторі, існує царина 
невидимого, не наділена тем-
поральними характеристиками. 
Властивість ідеальних форм 
– існування без зміни, поза ча-
сом. Згідно з позицією заснов-
ника феноменології німецького 
філософа Е. Г. А. Гуссерля [5], 
саме такими є математичні й 
логічні поняття і співвідношен-
ня. Отже, вони існують в яко-

мусь іншому плані (або вимірі) 
буття.

Людина сприймає світ, 
який складається з множин-
ності реальностей. Окремі з 
них є інтерсуб’єктивними, інші 
–  м о н о с у б ’ є к т и в н и м и . 
Інтерсуб’єктивність певного 
виду реальності полягає в 
тому, що людина поділяє цю 
сферу світа навколо себе з ін-
шими. До інтерсуб’єктивних ре-
альностей відносять повсяк-
денне життя, гру, спільні видо-
вища, релігійні обряди. Реаль-
ність повсяк денного життя 
об’єктивована ще до початку 
народження індивіда. Народ-
жуючись, він потрапляє в кон-
кретне матеріальне середови-
ще й певну систему моральних 
і релігійних поглядів. Ця реаль-
ність має місце й до народжен-
ня людини, й поза нею, хоча в 
подальшому і з’являється мож-
ливість впливати на цю реаль-
ність, змінюючи її мінімально, 
приміром, організація свого 
власного куточка життя, свідо-
мий перехід в інше релігійне 
сповідання, тощо або за певних 
умов – максимально: зміна ма-
теріальних умов життя всіх ото-
чуючих людей, зміна вектора 
релігії для цілих етносів або ок-
ремих племен (наприк лад, 
Аменхотеп IV (Ехнатон) у дав-
ньому Єгипті, Мойсей та його 
народ у пустелі та ін.).

Інтерсуб’єктивну реаль-
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ність людина поділяє з оточу-
ючими, що для всіх означає за-
гальну спільність предметів по-
буту, уявлень про світ і його 
побудову. Так само вона може 
спільно поділяти з іншими такі 
види реальності, як гра (діти 
роблять це частіше, але існу-
ють і ділові ігри, тренінги для 
дорослих), видовищний захід (з 
того моменту, як у театрі роз-
починається вистава, всі – і 
глядачі, й актори переходять у 
певну іншу реальність, а по за-
кінченні повертаються до зви-
чайного стану й обстановки). 
Моносуб’єктивну реальність 
людина не поділяє ні з ким. Так 
відбувається під час сновидін-
ня або теоретичних роздумів.

Інтерсуб’єктивне оточення 
сприймається реальним не 
тільки однією людиною, а всіма 
вк люченними в ц і  потоки. 
Моносуб’єктивна реальність є 
дійсною тільки для людини, що 
її переживає. Інтерсуб’єктивна 
реальність характеризується 
просторовою структурою й 
темпоральністю, 
моносуб’єктивна сприймається 
поза часом і простором.

Перехід з одної реальності 
в іншу (з інтер в моно й навпа-
ки), а також між різними плас-
тами всередині однієї реаль-
ності (з повсякденного життя у 
гру й навпаки) сприймається як 
своєрідний шок, викликаний 
переключенням уваги: краще 

за все це ілюструється тим ста-
ном, який відчуває людина, яка 
прокидається від сну [3, с. 19].

Феномен правових ідей, 
законодавства та пов’язаних з 
ними суспільних відносин, бе-
з у м о в н о ,  н а л е ж и т ь  д о 
інтерсуб’єктивної реальності, 
яку кожний суб’єкт правовідно-
син поділяє з іншими. Між тим, 
під час замислення над духом 
закону (на відміну від його бук-
ви) людина залишається один 
на один із собою і власним сві-
том уявлень про справед-
ливість [15, с. 116-122], відпла-
ту, рівність, неупередженість 
тощо.

На думку Г. А. Гаджієва, з 
якою, вважаємо, слід погоди-
тись, правова реальність вклю-
чає в себе і саме право, і юрис-
пруденцію, що його вивчає [7, 
с. 28]. При цьому, як вдало було 
помічено одним з основних те-
оретиків правового позитивіз-
му, основоположником концеп-
ції конституційного суду й кон-
ституційного контролю Г. Кель-
зеном [6], правознавство може 
лише описувати право, але, на 
відміну від останнього, не може 
нічого наказувати. Сформульо-
вані правознавством вислов-
лення можуть бути істинними 
або помилковими, в той час як 
установлені владою норми 
припису можуть бути лише дій-
сними або недійсними [18, 
с. 71].
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Реальність інтерсуб’єктив-
ного оточення досліджується за 
допомогою емпіричних методів 
пізнання, основними з яких є 
спостереження, експеримент, 
опис, вимірювання й моделю-
вання, і таких теоретичних ме-
тодів пізнання, як аналіз, син-
тез, абстрагування, узагальнен-
ня, індукція, дедукція, ідеаліза-
ція, історичний і логічний мето-
ди та ін.

Методами пізнання моно-
суб’єктивної реальності висту-
пають метафізичні засоби – ме-
тод істини [8], феноменологіч-
ний (Е. Г. А. Гусерль), рефлек-
сивний (М. Блондель), засоби 
екзистенціоналізму (К. Ясперс, 
Г. Марсель, П. Тілліх, М. О. Бер-
дяєв, Л. І. Шестов), герменев-
тики (Г.-Г. Гадамер, П. Рікьор, 
М. Хайдеггер), діалогу й інтер-
суб’єктності (М. Бубер, О. Ро-
зеншток-Хюссі, М. М. Бахтін, 
Е. Левінас, К.-О. Апель) тощо.

Метафізикою, слідом за 
Аристотелем та його учнями, 
прийнято називати науку про 
буття і суще [2, с. 118]. Світ ме-
тафізики – це одночасно і світ 
віри, але і світ буття явищ, що 
виходять за межі наукового до-
свіду.

Настав час відкинути попе-
редні ярлики й неупереджено 
вивчити можливість застосу-
вання згадуваних метафізич-
них методів дослідження права 
взагалі і кримінального права, 

зокрема. Це стосується також 
методів догматизму, еклектики 
й софістики, що були засуджені 
і закреслені пануючою наукою 
з політичних міркувань.

Буття становить собою єд-
ність минулого, теперішнього й 
майбутнього, поєднання всіх 
реальностей, що його склада-
ють.

Сп и р а ю ч и с ь  н а  ф і л о -
софсько-правові ідеї Г. Гегеля, 
видатний вітчизняний правоз-
навець І. В. Михайловський 
поряд з М. І.  Вавіловим та 
К. Е. Ціолковським обґрунту-
вав один з важливих принци-
пів – принцип єдності світу: 
земне життя з усіма його про-
явами є лише неск інченно 
мала частка світового життя; 
фізичний порядок життя землі 
– це тільки прояв фізичного 
порядку життя світу, соціаль-
ний порядок суспільства лю-
дей є лише частка світового 
розумно-морального порядку 
[4, с. 244].

Як відмічає Г. А. Гаджієв [7, 
с. 42, 43], юристи, що хизують-
ся своїм реалізмом, рішуче за-
лишають осторонь як метафі-
зику взагалі, так і метафізику 
юриспруденції, зокрема. Але 
при цьому вони залишають 
поза увагою існування 2-х ре-
алізмів: (а) емпіричної, дослід-
ницької науки, яка нічого не 
визнає, крім факту і (б) метафі-
зики, яка приймає конкретним 
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фактом предмети своєї віри. Це 
вони залишають поза увагою 
те, що самі занадто наближа-
ються до реалізму другого 
типу, не помічають, що останній 
найчастіше нагадує реалізм 
тих схоластичних метафізиків 
Середньовіччя, які, на відміну 
від номіналістів, визнавали за 
універсаліями, за відвернени-
ми поняттями реальне, конк-
ретне буття. Але ж світ права 
є особливим, що надбудовує 
юриспруденцію над емпірич-
ною дійсністю, коли вона ко-
ристується не тільки передумо-
вами морального життєро-
зуміння, які теж можливо виз-
нати повністю метафізичними, 
а й значною кількістю презум-

пцій, конструкцій і фікцій, що є 
дуже далекими від дійсності 
[16, с. 60].

З огляду на те, що завдан-
ням будь -якого  наукового 
пізнання є виявлення сутності 
досліджуваного явища, зокре-
ма, правової реальності та її 
невід’ємної частки – галузі 
кримінально-правових ідей, за-
конодавства і правовідносин, 
вважаємо можливим запропо-
нувати використання окремих 
методів пізнання, які історично 
й методологічно закріплені за 
метафізикою – наукою про бут-
тя і суще. Запрошуємо до більш 
широкого обговорення пробле-
матики, порушеної в цій публі-
кації.
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МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Радутній А. Є.

Проблема выбора методов познания правовой реальности, включающей 
в себе, в том числе уголовно-правовые нормы и правоотношения, рассмотре-
на под углом зрения возможности применения средств и приемов метафизики 
– науки о бытии и сущем. Правовую реальность как самостоятельный феномен 
бытия отнесено одновременно и к интерсубъективной реальности, которую че-
ловек переживает и поэтому разделяет с другими людьми, и к ее противополож-
ности – реальности моносубъективной.

Ключевые слова: методы познания, метафизика, правовая реальность, ин-
терсубъективная и моносубъективная реальность.

METAPHYSICAL KNOWLEDGE METODS OF CRIMINAL LAW
Radutniy A. E.

The problem of the choice of methods of knowledge of legal reality, including 
criminal law and legal relations, is considered from the standpoint of the possibility 
of applying the tools and techniques of metaphysics – the science of being and 
existence. Legal reality, as an independent phenomenon genesis, attributed both to the 
intersubjective reality that a person is going through and so shared with other people, 
and to its opposite - monosubjective reality.

Key words: methods of knowledge, metaphysics, the intersubjective reality and 
monosubjective reality.
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Для якісного вдосконален-
ня законодавства, у тому числі 
й кримінального, необхідно, по-
руч з іншими чинниками акту-
алізації відповідного питання, 
враховувати й історію його ста-
новлення в науці. До таких 
можна віднести вивчення пог-
лядів правознавців щодо со-
ціальної зумовленості закону 
про кримінальну відповідаль-
ність. Окремі аспекти цієї про-
блеми ще в радянський період 
розглядалися Н. Б. Алієвим, 
Г. А. Злобіним, П. С. Дагелем, 
І. О. Зінченко, І. А. Ісмаїловим, 
С. Г. Келіною, М. Й. Коржансь-
ким, О. І. Коробеєвим, В. К. Мат-
в ійч у ком,  В.  В.  Ор єховим, 
П. А. Фефеловим та іншими 

вченими. В Україні після прого-
лошення незалежності певну 
увагу цій проблемі приділили 
Д. О. Балобанова, В. І. Бори-
сов, Л. П. Брич, В. К. Грищук, 
Н. О. Гуторова, В. А. Навроць-
кий, А. М. Орлеан, П. В. Хря-
пинський та деякі інші фахівці. 
Однак більш-менш повного 
комплексного дослідження со-
ціальної зумовленості закону 
про кримінальну відповідаль-
ність на сьогодні в Україні ще 
не існує. Тому цікавими вбача-
ються наукові погляди О. В. На-
ден – авторки низки робіт [Див.: 
1–4], певні складники яких при-
свячені вирішенню зазначеної 
проблематики. Еволюція її на-
укового підходу до розкриття 



1��2013/123

Проблеми кримінального права і кримінології

питання зайвий раз свідчить 
про важливість розв’язання цієї 
проблеми у теорії кримінально-
го права.

У монографічних роботах 
О. В. Наден послідовно розгля-
даються окремі питання, що 
стосуються соціальної зумов-
леності закону про кримінальну 
відповідальність, вирішення 
яких з часом удосконалюється, 
зокрема, за рахунок збільшен-
ня кількості аналізованих об-
ставин. У перших 3-х моногра-
фіях означена наукова пробле-
м а  ц і л к о м  п р и р о д н о 
пов’язувалася з предметом до-
слідження – злочином певного 
виду. В останній же (2012 р.), на 
нашу думку, вже було здійсне-
но спробу розв’язати її на за-
гальнотеоретичному рівні за 
допомогою з’ясування меж 
кримінально-правового регу-
лювання взагалі.

У монографії «Спеціальні 
види звільнення особи від 
кримінальної відповідальності 
за злочини у сфері обігу нарко-
тичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або пре-
курсорів» (2003 р.), О. В. Наден 
хоча й не присвятила окремих 
підрозділів соціальній зумов-
леності закону про кримінальну 
відповідальність, проте в текс-
ті зустрічаються положення, що 
характеризують відповідні об-
ставини. Зокрема, вона заува-
жує, що ефективне виконання 

державної функції щодо про-
тидії наркотичній злочинності 
передбачає використання ши-
рокого спектра заходів – еко-
номічного соціального, медич-
ного та іншого (в тому числі 
правового) спрямування [2, 
с. 84]. Серед останніх, відзна-
чає дослідниця, кримінально-
правові заходи відіграють суб-
сидіарну, допоміжну роль. Вони 
є (принаймні, мають бути) тим 
ultra ratio, який застосовується, 
коли всі інші вичерпали себе й 
не дали належного результату 
або не можуть бути використані 
[2, с. 13]. Кримінально-правові, 
переконує вона, є крайніми в 
системі правових заходів про-
тидії злочинності [2, с. 84]. Тим 
самим авторка звертає увагу 
на такий фактор, як недостат-
ність інших заходів охорони, 
хоча прямо й не називає його. 
Вона звертає увагу на те, що в 
останні роки відмічені факти 
незаконного обігу так званих 
аналогів наркотичних засобів і 
психотропних речовин, поява 
яких у незаконному обігу ство-
рила серйозну проблему конт-
ролю над ними. У зв’язку із цим 
дії, пов’язані з незаконним обі-
гом аналогів, були криміналізо-
вані [2, с. 133]. Із викладеного 
випливає, що одним із факторів 
криміналізації виступає поява 
нових суспільно-небезпечних 
явищ (в аналізованому при-
кладі – нових речовин). Як ба-
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чимо, у розглянутій роботі 
О. В. Наден звертає увагу на 
такі фактори соціальної зумо-
вленості, як недостатність ін-
ших (не кримінально-правових) 
заходів охорони й поява нових 
суспільно-небезпечних явищ.

У монографії «Торгівля жін-
ками як кримінально-правова 
та соціальна проблема сучас-
ності» (2004 р.) [4] авторка без-
посередньо не зупиняється на 
с оц іа льн ій  обумовленос т і 
кримінальної відповідальності 
за торгівлю жінками, проте 
аналізує деякі з обставин, що 
свідчать про необхідність ос-
танньої, а також змін у законо-
давстві (в тому числі і кримі-
нальному).

У підрозділі 1.1. «Історико-
правові аспекти рабства, рабо-
торгівлі й торгівлі жінками» цієї 
публікації серед іншого аналі-
зуються окремі положення нор-
мативних актів (є всі підстави 
розглядати їх як історичні фак-
тори, які зумовлюють кримі-
нальну відповідальність за тор-
гівлю людьми) різних епох, по-
чинаючи із Законів Хаммурапі 
до першої половини ХХ ст. [4, 
с. 9–33]. Це дозволило дослід-
ниці зробити висновок, що та-
кий злочин, як рабство, рабо-
торгівля і торгівля людьми, був 
відомий здавна, але відпові-
дальність і покарання за нього 
залежали від соціального по-
ходження і становища людини. 

О. В. Наден установила, що 
тільки в ХІХ – на початку ХХ ст., 
коли купівля-продаж людини та 
інші незаконні угоди щодо пе-
редачі людини набули небува-
лого поширення, світова спіль-
нота була змушена прийняти 
відповідні закони, що передба-
чали відповідальність за вчи-
нення таких дій [4, с. 33, 34]. 
Судячи з викладеного, історич-
ний фактор свідчить про на-
гальну потребу, принаймні, збе-
реження у КК України кримі-
нальної відповідальності за 
торгівлю людьми.

У підрозділі 2.1. «Сучасні 
міжнародні норми і стандарти 
щодо захисту прав людей – 
жертв торгівлі» аналізуються 
положення чинних міжнародно-
правових документів П полови-
ни ХХ ст. [4, с. 52–70], на під-
ставі чого вчена робить висно-
вок, що необхідно домагатися 
на національному рівні імпле-
ментації відповідних стандар-
тів і норм, зокрема, законотвор-
чою практикою [4, с. 70]. Викла-
дене, з нашого погляду, гово-
рить про наявність міжнарод-
но-правових факторів, які зу-
мовлюють кримінальну відпові-
дальність за торгівлю людь-
ми.

Підрозділ 2.2. «Визначен-
ня поняття «торгівля людьми» 
і «торгівля жінками» в міжна-
родному праві» присвячено 
аналізу цих категорій, що міс-
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тяться в міжнародно-правових 
актах. Вивчення різноманітних 
тлумачень терміна «торгівля 
людьми» [4, с. 72–79] дозволи-
ло О. В. Наден виокремити го-
ловні ознаки цього злочину і 
запропонувати дефініцію, якої 
на національному рівні повинні 
дотримуватися законодавці [4, 
с. 80] і яка узгоджувалася б з 
положеннями, прийнятими в 
міжнародному праві, була б чіт-
кою і зрозумілою. Цілком оче-
видно, що з точки зору пробле-
ми соціальної зумовленості за-
кону про кримінальну відпові-
дальність цей матеріал сто-
сується таких факторів, як «єд-
ність і визначеність терміноло-
гії» та «системно-правова не-
суперечливість».

Підрозділ 2.3. «Національ-
не законодавство деяких країн 
щодо торгівлі людьми» присвя-
чено, по суті, розгляду порів-
няльно-правових факторів. 
Узагальнюючи положення КК 
окремих іноземних держав, до-
слідниця підсумовує, що, по-
перше, більшість із них визна-
ють тяжкість торгівлі людьми і 
криміналізують це діяння, по-
друге, держави у своєму зако-
нодавстві передбачають такі 
п о к а р а н н я ,  я к  т ю р е м н е 
ув’язнення, штраф, конфіска-
цію майна, придбаного завдяки 
торгівлі людьми, закриття ус-
танов, причетних до такої тор-
г івлі.  При цьому, зауважує 

вона, хоча у КК більшості країн 
ЄС існують окремі норми про 
торгівлю людьми, всі вони (крім 
Бельгії) пов’язують відпові-
дальність з наявністю мети 
примусової проституці ї  [4, 
с. 104]. Таким чином, порів-
няльно-правові фактори, на 
наше переконання, вимагають 
потреби збереження кримі-
нальної відповідальності за 
торгівлю людьми, проте, на від-
міну від міжнародно-правових, 
орієнтують на необхідність за-
кріплення спеціальної мети.

У підрозділі 3.2. «Кримі-
налізація всіх видів діяльності, 
пов’язаних з торгівлею людь-
ми» авторка вказує на пробле-
ми, які можуть виникнути (й ви-
никають) у правозастосовній 
практиці через брак чіткості в 
окремих дефініціях відповідних 
норм. Як і раніше (у підрозділі 
2.2.), звертається увага на виз-
наченість термінології та сис-
темно -правову несупереч-
ливість. Про це йдеться й у під-
сумкових висновках монографії 
[4, с. 194, 195]. Здійснений у ць-
ому підрозділі аналіз матеріалу 
дозволив їй запропонувати змі-
ни до кримінального законо-
давства України й висловити 
пропозиції щодо потреби ко-
дифікації міграційного законо-
давства, тобто розробки і при-
йняття Міграційного кодексу 
України, а також комплексної 
програми заходів із протидії не-
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легальній міграції та іншим 
суміжним з нею злочинам [4, 
с. 160]. При цьому, однак, не 
розкривається сам термін 
«криміналізація», який вжи-
вається у назві підрозділу, а 
також не йдеться про обстави-
ни, що мають братися до уваги 
під час цього процесу. Як бачи-
мо, назва підрозділу не відпові-
дає його змісту. З огляду на це, 
вважаємо, що підрозділ 3.2. 
в а р т о  б у л о  б  н а з в а т и 
«Взаємозв’язок торгівлі людь-
ми з іншими злочинами», що 
усунуло б зазначене протиріч-
чя.

П о з и т и в н и м  в н е с к о м 
О. В. Наден у вирішення про-
блеми соціальної зумовленос-
ті закону про кримінальну від-
повідальність, судячи із цієї мо-
нографії, є те, що вчена однією 
з  перших в  Україн і  (п ісля 
В. О. Іващенко, Я. Г. Лизогуба й 
А. М. Орлеана) комплексно 
проаналізувала фактори, що 
зумовлюють кримінальну від-
пов ідальн ість за торг івлю 
людьми (історичні, міжнарод-
но-правові, порівняльно-пра-
вові, єдність і визначеність тер-
мінології, системно-правову 
несуперечливість), хоча від-
повідної термінології вона й не 
використовувала. Але порівня-
но з монографією 2003 р., де 
було звернено увагу лише на 2 
відповідні фактори, у публікації 
2004 р. дослідницею було про-

аналізовано вже 5 і, таким чи-
ном, зроблено крок уперед на 
шляху розв’язання означеної 
наукової проблеми.

У монографії «Найманство 
як соціальне та кримінально-
правове явище: сутність, нові 
тенденції розвитку та пробле-
ми протидії» (2005 р.) [1], як і в 
попередніх проаналізованих 
нами працях, авторка прямо не 
пише про соціальну зумов-
леність кримінальної відпові-
дальності за назване явище, 
проте зміст роботи дозволяє 
констатувати, що вона аналізує 
деякі з обставин, які підкреслю-
ють ї ї необхідність, а також 
обумовлюють зміни в законо-
давстві (в тому числі і кримі-
нальному).

Аналіз історичних фак-
торів, які серед інших, розкриті 
в розділі І «Історія виникнення 
найманства як соціально-пра-
вового явища» [1, с. 8–33], доз-
воляє стверджувати, що, з од-
ного боку, протягом тривалого 
часу найманство було явищем 
об’єктивним, без якого пере-
важна більшість держав не мог-
ла обійтися, а з другого – почи-
наючи з часів Давньої Греції в 
нормативних актах і працях 
мислителів з’являються засте-
реження, що доводять небез-
пеку вербування найманців. 
Викладене показує, що для 
збереження кримінальної від-
повідальності за найманство 
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історичний фактор вирішаль-
ного значення не має, оскільки 
історія вирішення цього питан-
ня доводить як про необхід-
ність криміналізації найманс-
тва, так і про припустимість 
його існування.

У розділі ІІ «Міжнародні 
стандарти протиправної війсь-
кової служби» О. В. Наден на-
голошує, що, зважаючи на іс-
торію, репутація найманців не 
завжди була ганебною, але су-
часні погляди передової міжна-
родної спільноти на це явище 
змінилися вслід за зміною сус-
пільної й міжнародної думки, а 
також унаслідок зміни характе-
ру діяльності, яка вважається 
злочинною в міжнародному 
праві [1, с. 34]. Поглиблене вив-
чення міжнародно-правових 
документів дозволило їй конс-
татувати, що міжнародне спів-
товариство послідовно й не-
двозначно засуджує наймансь-
ку діяльність, а сучасні міжна-
родні стандарти тлумачать по-
няття «найманець» і «найманс-
тво» як цілісне явище, що вклю-
чає діяльність найманця, ор-
ганізаційну діяльність найманс-
тва (вербування, навчання, фі-
нансування, інше матеріальне 
забезпечення найманця), а та-
кож використання найманця у 
збройному конфлікті [1, с. 91]. 
Зазначене, на нашу думку, роз-
криває наявність міжнародно-
правових факторів, які зумо-

влюють необхідність збережен-
ня у КК України норми, що пе-
редбачає відповідальність за 
найманство.

Підрозділ 3.1. «Протидія 
протиправній військовій службі 
в кримінальному праві деяких 
держав» присвячено розгляду 
порівняльно-правових фак-
торів. Проведене дослідження 
дозволило авторці зробити ви-
сновок, що законодавство про-
відних країн Європи і США не 
містить відповідальності за 
найманство в тому розумінні, 
яке сформульовано Міжнарод-
ною конвенцією про боротьбу з 
вербуванням, використанням, 
фінансуванням і навчанням 
найманців (1989 р.), де кримі-
н а л ь н а  в і д п о в і д а л ь н і с т ь 
здебільшого встановлена не за 
найманство як таке, а за неза-
конну військову службу грома-
дянина у збройних силах іно-
земної держави, вступ і вербу-
вання на таку службу [1, с. 92, 
101]. Проте у кримінальному за-
конодавстві Куби й більшості 
країн СНД (в тому числі і в Ук-
раїні) відповідальності за най-
манство присвячено по окремій 
статті (а в КК Бєларусі навіть 
2), але, як і в країнах першої 
групи, визначення найманства 
тут також не відповідає міжна-
родно-правовому [1, с. 106, 
113]. На противагу цьому, при-
нциповими в ідм іннос тями 
кримінального законодавства 
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інших країн колишнього со-
ціалістичного табору є те, що 
відповідальність за найманс-
тво ґрунтується на положеннях 
сучасних міжнародно-правових 
документів, що протидіють най-
манству [1, с. 109, 110]. При-
міром, КК Польщі не містить 
трактування понять «найма-
нець» і «наймана військова 
служба», відсилаючи правоза-
стосовника до дефініцій, сфор-
мульованих у Міжнародній кон-
венції 1989 р. [1, с. 110].

Наведене дозволяє ствер-
джувати, що, незважаючи на 
те, що більшість країн світу цю 
Міжнародну конвенцію (1989 р.) 
ратифікували, визначення най-
манства в їх кримінальних за-
конодавствах не повною мірою 
узгоджується із її положення-
ми. Цей висновок поширюється 
й на чинну редакцію ст. 447 КК 
України. Як вбачається, порів-
няльно-правовий фактор під-
тверджує необхідність кримі-
налізації найманства у КК Ук-
раїни, а також змушує звернути 
увагу на неповну відповідність 
визначення найманства у кримі-
нальному законодавстві Украї-
ни й у більшості іноземних де-
ржав Міжнародній конвенції 
1989 р. Останнє, з нашої точки 
зору, говорить про неповне 
врахування міжнародного фак-
тору, а також про порушення 
фактору системно-правової не-
суперечності.

У підрозділі 3.2. «Пробле-
ми криміналізації найманства 
у кримінальному законодавс-
тві» наголошується, що кримі-
нологічне поняття найманства 
є ширшим порівняно з юридич-
ним. Воно допомагає виявити 
недоліки в легальній інтерпре-
тації термінів «найманець» і 
«найманство», закріпленій у 
кримінальному законодавстві, 
а також криміналізувати низку 
суспільно небезпечних діянь, 
близьких за своїм змістом до 
найманства, але згідно з кримі-
нальним законодавством нині 
не визнаних злочинними [1, 
с. 125]. Тому максимально пов-
на криміналізація найманства 
може бути здійснена не єдиною 
нормою (ст. 447 КК), а систе-
мою норм, що охоплюють усі 
прояви цього явища [1, с. 126, 
127]. При криміналізації най-
м а н с т в а ,  а к ц е н т ує  у в а г у 
О. В. Наден, одночасно треба 
забезпечити відповідність за-
кону про кримінальну відпові-
дальність нормам міжнародно-
го права і максимально повну 
криміналізацію, так би мовити, 
«замаскованого» найманства 
[1, с. 127]. З точки зору теорії 
соціальної зумовленості закону 
про кримінальну відповідаль-
ність тут ідеться про необхід-
ність урахування фактору пов-
ноти й ненадмірності заборони. 
До актуальних проблем кримі-
налізації цього явища у кримі-
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нальному законодавстві вона 
відносить також правозасто-
совну практику, якій властива 
невелика кількість звинувачу-
вальних вирок ів,  що пояс -
нюється, на її думку, складно-
щами збирання доказів і вста-
новленням домінанти ма -
теріальної заінтересованості в 
мотивації поведінки підсудних 
[1, с. 127, 129, 131, 133]. Це зму-
шує нас звернути увагу на 
неврахування під час кримі-
налізації фактору процесуаль-
ної здійсненності пересліду-
вання, пов’язаного насамперед 
з потребою встановлення мети 
одержання матеріальної вина-
городи. Як бачимо, в аналізо-
ваному підрозділі науковець 
звернула увагу на такі фактори 
соціальної зумовленості, як 
повнота, ненадмірність заборо-
ни і процесуальна здійснен-
ність переслідування. У той же 
час у тексті підрозділу не тлу-
мачиться термін «криміналіза-
ція», який вживається в його 
назві, як і не йдеться про об-
ставини, що мають братися до 
уваги під час цього процесу. 
Ось чому видається, що назва 
підрозділу не повною мірою 
відповідає його змісту.

П о з и т и в н и м  в н е с к о м 
О. В. Наден у вирішення науко-
вої проблеми соціальної зумо-
вленості закону про криміналь-
ну відповідальність (судячи з 
цієї монографії) є те, що вона 

першою в Україні комплексно 
проаналізувала історичні, між-
народно-правові, порівняльно-
правові фактори, що зумовлю-
ють кримінальну відповідаль-
ність за найманство, звернула 
увагу на необхідність систем-
но-правової несуперечності, 
повноти й ненадмірності забо-
рони, а також процесуальну 
здійсненність переслідування. 
Загалом дослідниця писала 
про 6 факторів соціальної зу-
мовленості кримінальної від-
повідальності, хоча відповідну 
термінологію й не використову-
вала. Проведене дослідження 
дозволило їй запропонувати 
внести певні зміни до міжна-
родно-правових документів, 
національних законодавств за-
рубіжних держав, а також до КК 
України [1, с. 216–218].

Порівнюючи перелік про-
аналізованих обставин зі зміс-
том монографії 2004 р., слід 
відзначити, що в роботі 2005 р. 
не йдеться про єдність і визна-
ченість термінології, але звер-
тається увага на повноту й не-
надмірність заборони й на про-
цесуальну здійсненність пере-
слідування. Таким чином, якщо 
в попередній монографії нара-
ховувалося 5 відповідних об-
ставин, то в останній – уже 6, 
причому збігаються в них лише 
4. Таку ситуацію можна поясни-
ти сформулюванним у 1992 р. 
В. І. Борисовим висновком, що 
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кількість відповідних факторів 
слід пов’язувати з предметом 
дослідження, на що ми вже 
звертали увагу в одній із попе-
редніх публікацій [Див.:  5, 
с. 131]. Слід також відзначити, 
що категорії «фактори» й «со-
ціальна зумовленість» О. В. На-
ден, на жаль, не використову-
вала й у монографії 2005 р., 
хоча на той час у теорії кримі-
нального права вже існували 
суттєві напрацювання фахів-
ців, взявши на озброєння які 
дослідниця могла б зрозуміти, 
що здійснений нею аналіз сто-
сується вирішення комплексної 
проблеми соціальної зумовле-
ності кримінальної відповідаль-
ності за певні види злочинів, а 
не служити (як у неї) лише 
складником окремих розділів 
(підрозділів) ї ї монографій. 
Проте можна помітити, як з ча-
сом постійно збільшувалася 
кількість досліджуваних нею 
відповідних обставин: у роботі 
2003 р. – 2, 2004 р. – 5, 2005 р. 
– 6. Причому у 2-х останніх мо-
нографіях рівень наукового 
аналізу проблеми є більш гли-
боким порівняно з першою.

У монографії «Теоретичні 
основи кримінально-правового 
регулювання в Україні» (2012 р.) 
[3] авторка вже не торкалася 
проблем соціальної зумовле-
ності кримінальної відповідаль-
ності за певні види злочинів, як 
це було у розглянутих нами ро-

ботах (2003, 2004, 2005 років). 
Нею було здійснено спробу ви-
рішення досліджуваної науко-
вої проблеми на загальнотео-
ретичному рівні (в універсаль-
ному вимірі). У названій публі-
кації вчена відзначає, що в пи-
танні з’ясування підстав відне-
сення того чи іншого конкрет-
ного діяння до злочинних здо-
бутки вітчизняної науки є без-
сумнівними. Зокрема, нею була 
розглянута теорія криміналіза-
ції злочинів, викладена в пра-
цях М. О. Бєляєва, П. С. Даге-
ля, О. І. Коробєєва й А. А. Мит-
рофанова. На її думку, придат-
ність цієї теорії до визначення 
всієї сукупності діянь, які мо-
жуть бути віднесені до злочин-
них, є сумнівною. Ця теорія, 
пише науковець, не дає від-
повіді на запитання, що об’єднує 
певні види поведінки людей у 
групу, належність до якої зумо-
влює кримінально-правову 
протидію їм. Тому, вважає вона, 
одним із основних завдань сьо-
годення є не подальше дослід-
ження підстав криміналізації 
кожного окремого діяння, а ок-
реслення меж сфери, у якій 
вчиняються такі діяння [3, с. 32, 
33].

Із приводу наведеного за-
значимо, що ні за радянських 
часів, ні зараз загальновизна-
ної теорії криміналізації ще не 
створено. В усякому разі ті на-
працювання, що наводяться в 



1��2013/123

Проблеми кримінального права і кримінології

науковій правовій літературі із 
цього питання, не дають під-
став для такого висновку. Різні 
фахівці називали лише неод-
накову кількість відповідних об-
ставин і по-різному йменували 
їх, виділяли (або не виділяли) 
обставини вищого рівня ієрар-
хії, а деякі окремо писали про 
фактори, підстави криміналіза-
ції, а також криміналізаційні 
приводи. Учення про криміналі-
зацію зароджувалося як раз із 
дослідження проблеми на за-
гальному рівні, перехід же до 
предметних досліджень (сто-
совно конкретних злочинів) на-
мітився лише на початку 90-х 
років ХХ ст., коли було зробле-
но обґрунтований висновок, що 
вирішення питання про кіль-
кість відповідних обставин слід 
пов’язувати з предметом до-
слідження. Але й після цього 
було здійснено чимало спроб 
розв’язання проблеми на за-
гальному рівні (як до, так і після 
А. А. Митрофанова, на якого 
посилається О. В. Наден). Тому 
вихідна посилка, покладена 
нею в основу наведеного твер-
дження видається дещо обме-
женою.

У монографії 2012 р. вчена 
стверджує: «Оскільки кримі-
нальне право є останнім засо-
бом у системі соціальних за-
ходів протидії певним видам 
суспільно небезпечної поведін-
ки, тобто засобом, використан-

ня якого допустиме лише за 
умови неможливості або нее-
фективності застосування ін-
ших, то до сфери кримінально-
правового регулювання можуть 
бути віднесені лише ті суспіль-
ні відносини, що виникають із 
таких видів соціальної поведін-
ки, які не можуть бути піддані 
ефективному врегулюванню 
нормами іншої галузевої на-
лежності (тобто тут ідеться про 
таку обставину як недостат-
ність інших засобів охорони – 
прим. автора – О. П.). Для того, 
щоб з широкого кола різно-
манітної соціальної діяльності, 
з д і й с н ю в а н о ї  р і з н и м и 
суб’єктами, виділити ту, яка 
створює об’єкт кримінально-
правового регулювання, слід 
йти шляхом обмеження сфер 
людської поведінки, виключати 
ті з них, які не вимагають за-
собів кримінального права» [3, 
с. 33]. Вона виокремлює далі 
наявні в суспільстві види со-
ціальних девіацій і підсумовує, 
що вибір конкретного виду ре-
агування на девіацію залежить 
від характеру останньої, а та-
кож від ефективності того чи 
іншого виду реагування. Тут, на 
нашу думку, постає питання 
про доцільність використання 
певного виду реагування вза-
галі, коли його ефективність 
викликає сумніви. Крім того, з 
нашої точки зору, про ефектив-
ність засобів на цьому етапі 
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(прийняття рішення) вести мову 
завчасно. Пріоритет, як заува-
жує науковець, має бути відда-
ний приватноправовим засо-
бам реагування, з чого робить-
ся обґрунтований висновок про 
усунення зі сфери криміналь-
но -правового регулювання 
видів такої поведінки, протидія 
яким може здійснюватися при-
ватноправовими засобами [3, 
с. 36]. Усунувши з усієї сукуп-
ності видів девіантної поведін-
ки ті, які можуть бути ефектив-
но виправлені виключно засо-
бами приватного права, ми от-
римаємо сукупність видів, які 
вимагають публічно-правового 
реагування [3, с. 37]. До цих 
видів належать кримінально-
правове і здійснюване норма-
ми адміністративного права ре-
гулювання, які передбачають 
відповідальність за правопору-
шення. Тому визначення меж 
кримінально-правової регла-
ментації потребує також вио-
кремлення тих видів поведінки, 
протидія яким може здійснюва-
тися засобами адміністратив-
ного права. «Саме на цьому 
етапі і може бути застосована 
категорія суспільної небезпеч-
ності (тяжкості) діяння, яка є 
однією з підстав криміналіза-
ції» (курсив автора – О. П.) [3, 
с. 38]. Межі кримінально-пра-
вового реагування, підводить 
підсумок учена, визначаються 
самим законодавцем шляхом 

окреслення кола діянь, що ви-
магають кримінально-правової 
протидії. Причому цей процес 
не є довільним [3, с. 38]. Далі 
по тексту монографії вона пов-
торюється,  зазначаючи на 
с. 38, які види девіантної по-
ведінки мають бути усунені із 
загального кола, про що, як 
було показано нами, вже йшло-
ся [Див.: 3, с. 36, 37].

Погоджуючись із загаль-
ною тезою дослідниці,  що 
криміналізовані можуть бути 
лише діяння, ефективна про-
тидія яким неможлива за допо-
могою інших (не кримінально-
правових) заходів, зауважуємо, 
що ніякої сутнісної новизни за-
пропонована концепція не міс-
тить, оскільки невідомо, за до-
помогою яких саме критеріїв 
слід відокремлювати різні види 
девіацій і робити висновок сто-
совно достатності застосуван-
ня в одних випадках приват-
ноправових заходів, а в інших 
адміністративно-правових. 
Думка щодо використання в ос-
танньому випадку категорії 
«суспільна небезпечність» не є 
новою, а нічого більше правни-
ця не пропонує. Тож, розвинув-
ши в галузі кримінального пра-
ва ідею, рекомендовану в тео-
рії права В. Ф. Попандопуло (на 
що дослідниця сама вказує на 
с. 33), ніяких сутнісних порад 
законодавцеві стосовно того, 
як слід відрізняти злочинне від 
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незлочинного або (за її термі-
нологією) які суспільні відноси-
ни варто відносити до сфери 
кримінально-правового регу-
лювання (і тим самим визначи-
ти його межі) дослідницею не 
запропоновано. Можна зробити 
висновок, що вона рекомендує 
йти зворотним шляхом, визна-
чати не діяння, які варто кримі-
налізувати, а ту сферу, яка не 
вимагає втручання засобами 
кримінального права, а все що 
залишиться і потребує (за її ло-
гікою) кримінально-правового 
регулювання. Але зрозуміло, 
що й у такому випадку первіс-
ним залишається питання про 
обставини (критерії), за допо-
могою яких слід провадити від-
повідне виокремлення, сутніс-
ної відповіді на яке вчена не 
надає, згадуючи лише про одну 
підставу криміналізації – сус-
пільну небезпечність. Проте 
вже сама спроба вирішення на-
укової проблеми (на загально-
му рівні) за допомогою визна-
чення меж тієї сфери, в якій 
вчинюються діяння, що вима-
гають кримінально-правової 
протидії, на нашу думку, заслу-
говує на увагу.

Таким чином, загальним 
позитивним внеском О. В. На-
ден у подальший розвиток на-
укової проблеми соціальної зу-
мовленості закону про кримі-
нальну відповідальність є те, 
що вона, по-перше, здійснюю-
чи предметні дослідження в 
монографіях 2003, 2004, 2005 
років, звернула увагу на обста-
вини, що зумовлюють необхід-
ність існування кримінально-
правових норм, а саме: (а) сус-
пільна небезпечність, (б) істо-
ричні, (в) міжнародно-правові, 
(г) порівняльно-правові, (д) єд-
ність і визначеність терміноло-
гії, (е) системно-правова несу-
перечливість, (є) недостатність 
інших (не кримінально-право-
вих) заходів охорони, (ж) поява 
нових суспільно-небезпечних 
явищ, (з) повнота й ненадмір-
ність заборони, а також (и) про-
цесуальна здійсненність пере-
слідування. По-друге, в моно-
графії 2012 р, дослідниця здій-
снила спробу вирішення науко-
вої проблеми за допомогою 
визначення меж сфери, в якій 
учиняються діяння, що вимага-
ють кримінально-правової про-
тидії.
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Исследованы научные взгляды Е. В. Наден касательно проблемы соци-
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО МЕТОДУ  
У КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Стаття присвячена практиці використання системного методу в криміно-
логії. Розкривається зміст наукових теорій, розроблених з його застосуванням, 
обґрунтовується перспективність досліджень у цьому напрямку.
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В умовах складної кримі-
ногенної ситуації для українсь-
кого суспільства залишається 
актуальною потреба у криміно-
логічних знаннях, які забезпе-
чували б максимальну ефек-
тивність правоохоронної діяль-
ності. У цій публікації ми вирі-
шили розкрити практику засто-
сування системного методу 
для опрацювання криміноген-
них явищ та обґрунтувати до-
цільність його подальшого за-
стосування в цьому напрямку. 
Розглянемо міркування фахів-
ців на окреслену проблемати-
ку.

Можна навести значну 
кількість прикладів, які підтвер-
джують точку зору А. П. Зака-
люка про перспективність сис-
темного методу в кримінології 
щодо аналізу злочинності, ї ї 
причин та умов, особи злочин-
ця, практики запобігання зло-
чинним проявам [7, c. 104].

Так, на засадах системного 
підходу В. М. Дрьомін запропо-
нував теорію інституціональної 
кримінології й дослідив со-
ціальну систему (разом зі струк-
турними підсистемами) в ї ї 
в н у т р і ш н і х  і  з о в н і ш н і х 
взаємозв’язках щодо особли-
востей криміногенних та анти-
криміногенних чинник ів [6, 
c. 67]. Базовими для свого сис-

темного аналізу науковець опе-
рував поняттями «людина», 
«поведінка», «суспільство», 
«право». У результаті дослід-
ження ним було наочно проде-
монстровано сутність криміно-
генних процесів як частини за-
гального суспільного життя в 
Україні.

В. О. Туляков, застосовую-
чи системний підхід, окреслив 
новий рівень у розумінні спів-
відношення віктимності і зло-
чинності [18, с. 256]. Залишив-
ши осторонь усталені погляди 
попередників, які тривалий час 
розкривали цю проблему на 
рівні «злочинець – жертва», він 
обґрунтував взаємодію віктим-
ності і злочинності як однорів-
невих явищ у механізмі систе-
ми соціуму. Практичне значен-
ня такого міркування вияви-
лось у пропозиції науковця пе-
реорієнтувати правоохоронну 
політику на потенційного по-
терпілого та його захист [18, 
с. 257].

За допомогою системного 
методу кримінологи досліджу-
вали й особистість злочинця. 
Так, В. В. Лунєєв указував, що 
в мотивації злочинної поведін-
ки соціальний, соціально-пси-
хологічний і психофізіологічний 
компоненти становлять нове 
утворення зі специфічними 

Ключові слова: методика кримінологічних досліджень, кримінологія, зло-
чинність, системний метод.
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властивостями, відмінними від 
властивостей і цих окремо взя-
тих компонентів, і їх механічно-
го об’єднання. На його думку, 
мотивація дій злочинця відпові-
дає основним характеристикам 
систем: цілісності, структуро-
ваності, взаємозалежності, 
ієрархічності, множинності опи-
сування, оскільки ї ї основні 
елементи й рівні тісно пов’язані 
між собою генетично, причинно 
й функціонально. Взаємодія 
цих компонетів підкорюється 
ймовірнісним закономірностям, 
що можуть установлюватися 
на статистичному рівні аналізу. 
Вчений навів результати свого 
дослідження, які підтвердили 
існування статистичних законо-
мірностей щодо вибіркового 
складання криміногенних чин-
ників і кримінологічно значущих 
ознак особистості правопоруш-
ника. При тому так званим 
«фільтром» вибірковості тих чи 
інших чинників, на його переко-
нання, є зміст злочинної по-
ведінки як системи [15, c. 5, 6].

У цьому ж напрямку вивчав 
цю проблему А. П. Закалюк. Він 
підтвердив, що соціально зна-
чущі властивості особистості 
злочинця є системним утворен-
ням, оскільки його елементи 
пов’язані між собою взаємоза-
лежністю і  взаємодією [7, 
c. 257].

Вітчизняні науковці на за-
садах системного методу до-

сліджують і механізми протидії 
злочинності. Саме так О. Г. Фро-
лова у роботі «Злочинність і 
система кримінальних пока-
рань» розкрила системність за-
ходів запобігання злочинам [20, 
с. 12].

Рухаючись у цьому на-
прямку, С. Ю. Лукашевич звер-
нувся до синергетики, яка вив-
чає самоорганізовані системи 
при дослідженні кримінологіч-
ної політики. Її він розглянув як 
самовпорядковане й самовре-
гульоване утворення, що пере-
буває у стані постійного обміну 
з іншими напрямками діяль-
ності держави, із суб’єктами й 
об’єктами соціальної взаємодії. 
Показово, що науковець цей 
методологічний підхід розгля-
дає як найбільш вдалий при 
вивченні й удосконаленні кримі-
нологічної політики як напрям-
ку соціального впливу на зло-
чинність [13, c. 135].

Найбільш поширеним ре-
зультатом використання сис-
темного методу у кримінології 
стало підтвердження фахівця-
ми системних властивостей 
злочинності (Н. Ф. Кузнецова 
[11, c. 32], В. В. Лунєєв [14, 
c. 593], А. І. Долгова [5, c. 52], 
І. М. Даньшин [4, с. 8], І. К. Тур-
кевич [19, c. 19], А. Ф. Зелінский 
[8, c. 20], О. Г. Фролова [20, 
c. 11, 12] та ін.).

Так, А. І. Долгова підкрес-
лила, що це явище є певною 
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системою взаємопов’язаних 
елементів з якісними характе-
ристиками, не властивими ок-
ремим злочинним діянням. 
Злочинність – це специфічна 
підсистема більш загальної 
системи – суспільства в цілому. 
Її конкретні елементи (підструк-
тури) знаходяться між собою у 
взаємозв’язку й задають нові 
якісні характеристики для всьо-
го явища, відмінні від власти-
востей окремих елементів (зло-
чинних діянь) [5, c. 45]. Злочин-
ність як система має свою істо-
ричну логіку розвитку, може 
адаптуватися до змін суспіль-
ства і навіть пристосовувати 
його для свого виживання й 
розвитку [5, c. 44].

Згідно із системним підхо-
дом на засадах модульної тео-
рії соціуму А. О. Давидова й 
О. М. Чуракова [3] російський 
учений Д. О. Лі проаналізував 
соціум злочинців і встановив 
його структурні закономірності 
[12, c. 51-53]. Показово, що 
практичний прогноз науковця 
на 1996 р. щодо числа засуд-
жених у Російській Федерації 
мав мінімальну похибку від 
фактичних даних – 1,6947 % 
[12, c. 159].

Доволі значущою у плані 
аналізу системних властивос-
тей злочинності є дисертаційна 
робота О. Є. Манохи «Систем-
ний аналіз в кримінології» [16], 
в якій він виклав результати 

свого дослідження кількісно-
якісних показників злочинності 
в Україні  за період 1972 – 
1995 рр. і продемонстрував 
системність зовнішніх і внут-
рішніх зв’язків цього явища.

Відносно останніх при-
кладів, звернімо увагу на таку 
обставину. Праці вказаних 
криміналістів з описанням сис-
темних властивостей злочин-
ності фактично є варіантами її 
моделювання на вербальному 
рівні. Але він не відповідає су-
часним методикам системного 
аналізу, які за останні десяти-
річчя були суттєво вдоскона-
лені. Зокрема, інтенсивно роз-
винулися комп’ютерні засоби 
системотехніки, відомі як CASE-
технолог і ї,  тобто Computer 
Aided Software Engineering – 
процеси створення, інформа-
ційного аналізу й супроводжен-
ня складних організаційних і 
технічних систем різного при-
значення, а також засоби про-
ектування прикладного про-
грамного забезпечення.

Одним з напрямків цих тех-
нологій є методологія структур-
ного аналізу і проектування – 
SADT-методологія – Structured 
Analysis and Design Technique, 
на підґрунті якої розроблено 
методолог ію IDEF0 – Icam 
DEFinition (головна частина 
програми ІСАМ – Інтеграція 
комп’ютерних і промислових 
технологій). Методологію сис-
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темного структурного аналізу 
використовують НАТО, Міжна-
родний валютний фонд, інші 
міжнародні організації й пере-
дові промислові фірми. У 90-х 
роках ХХ ст. були розроблені і 
прийняті міжнародні стандарти 
з використання SADT-техноло-
гій і побудови моделей склад-
них систем, відомих як IDEF-
моделі. Для вказаних техноло-
гій характерним є чітка мова 
опису систем, регламентація 
усіх етапів аналізу (від поста-
новки проблеми до впровад-
ження кінцевого продукту у 
практичну діяльність), стандар-
т и з а ц і я  й  з а с т о с у в а н н я 
комп’ютерної техніки.

Мова описування систем у 
SADT-технологіях – це певна 
графічна мова із суворими пра-
вилами. Вона є універсальною 
і дозволяє описати системи 
штучного і природного харак-
теру, технічні й організаційні 
системи, що є принциповим 
для злочинності. Оперування 
ж комп’ютерною технікою в сис-
темному аналізі суттєво при-
скорює його виконання, змен-
шує витрати праці, забезпечує 
можливість працювати з вели-
кими обсягами інформаці ї. 
Стандартизація уніфікує підхо-
ди до вирішення проблем сис-
темного аналізу, дозволяє ро-
зуміти й використовувати вка-
зану методологію спеціаліста-
ми різних наукових напрямків, 

керівниками й рядовими вико-
навцями проектів. Показово, 
що основні нормативні доку-
менти щодо SADT-технологій 
затверджуються в стандартах 
міжнародних організацій ISO та 
І Е С  ( I S O  –  I n t e r n a t i o n a l 
Organization of Standardization 
– Міжнародна організація із 
с т а н д а р т и з а ц і ї ;  І Е С  – 
International Electro technical 
Commission – Міжнародна ко-
місія з електротехніки).

Ре гл а м е н т а ц і я  е т а п і в 
аналізу забезпечує достовір-
ність, надійність і  наукову 
обґрунтованість результатів, 
можливість їх відтворення. 
Саме регламентація є основою, 
що перетворює побудову мо-
делі на цілісну методологію (чи 
технологію), дозволяє побуду-
вати модель і отримувати й до-
кументально оформляти нові 
знання про систему у процесі 
моделювання [17, с. 116-119].

Основною метою SADT-
технологій є розроблення й 
аналіз моделей систем 2-х 
видів: (а) орієнтованих на фун-
кції систем (функціональні мо-
дел і)  й  (б)  ор ієнтован і  на 
об’єкти, які входять у систему 
(інформаційні моделі). Першу 
групу прийнято називати моде-
лями функціональними, другу 
– моделями даних, або інфор-
маційними. У функціональних 
моделях головну роль відігра-
ють функції, що виконують пев-
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ні частини системи, а об’єкти 
системи служать інтерфейсами 
(зв’язками), які об’єднують ці 
функції. Інформаційні є ніби 
дзеркальним відбиттям функ-
ціональних моделей, де голо-
вна роль відводиться об’єктам 
системи (їх часто називають 
даними), а зв’язками між ними 
служать певні функції. Функціо-
нальні моделі відомі під позна-
ченням ІDЕFО-моделей, мо-
делі даних – ІDЕF1.

Для практичного застосу-
вання CASE-технологій розроб-
лені програмні продукти, кожен 
з яких охоплює тільки певне 
(обмежене) коло завдань. Тому 
з а с о б и  C A S E -т е х н о л о г і й 
об’єднують у комплекси й вида-
ють разом. Показово, що про-
грамне забезпечення цих па-
кетів є багатоаспектним і фун-
к ц і о н а л ь н и м .  Та к ,  п а к е т 
комп’ютерних програм BPwin 
забезпечує створення 5-ти ос-
новних типів моделей та їх різ-
новидів, прийнятих у теорії сис-
тем [17, с. 119]: ІDЕF0 (Iсаm 
DEFinition) – функціональна мо-
дель системи, IDЕF3 – логічна 
модель послідовності робіт, 
DFD (Data Flow Diagrams) – мо-
дель потоків даних, IDEFlx – ло-
гічна і фізична модель даних, 
E R D  ( E n t i t y - R e l a t i o n s h i p 
Diagrams) модель «сутність − 
зв’язок».

Ураховуючи вказане, мо-
жемо стверджувати про наів-

ність нагальної потреби в по-
дальшому використанні методу 
системного аналізу при дослід-
женні проблем кримінології від-
повідно до сучасного рівня його 
програмно-методичного забез-
печення.

Передбачаємо декілька 
важливих обставин – резуль-
татів такої діяльності. Пере-
дусім – це визначення змісту й 
характеристик злочинності. Па-
радоксально, але до цього часу 
серед науковців бракує одно-
стайної точки зору в цьому пи-
танні. У наукових джерелах 
можна навіть зустріти сумніви 
щодо придатност і  терміна 
«явище» для відображення у 
понятті «злочинність» ї ї сут-
ності [7, с. 134].

У сучасній вітчизняній пра-
вовій літературі злочинність 
тлумачиться в основному як 
відносно масове, історично 
мінливе соціальне явище, яке 
має певну територіальну й ча-
сову поширеність, становить 
собою цілісну, засновану на 
статистичних закономірностях 
систему одиничних суспільно 
небезпечних діянь, забороне-
них кримінальним законом [10, 
с. 23]. Автори ж монографії 
«Кримінологія: запрошення до 
диск ус і ї»  з  р ізних п ідстав 
обґрунтовують доцільність 
кримінологічного розуміння 
злочинності в якості криміналь-
ної субкультури − форми свідо-
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мості, що виявляється зовні че-
рез діяння з установленою 
кримінальною відповідальніс-
тю [9, c. 92].

На відміну від наведених 
міркувань В. В. Голіна вважає, 
що злочинність − це сформо-
ваний і усвідомлений людьми 
у процесі свого історичного 
розвитку шкідливий різновид 
людської поведінки, забороне-
ний кримінальним законом, що 
виражається у пролонгованій 
множинності злочинних актів і 
пов’язаних з нею інших нега-
тивних наслідків. На його дум-
ку, це поняття охоплює своїм 
змістом вид поведінки, яка за-
вдає особистості, ї ї правам і 
законним інтересам, суспільс-
тву, державі, природі, самій 
собі певної шкоди [1, c. 37]. На-
уковець виводить указане яви-
ще та його окремі прояви (зло-
чини) з фундаментального про-
тиріччя, що міститься в самому 
соціумі й існує об’єктивно: зло-
чинність, як реальність, стано-
вить собою пролонгований з 
минулого через сучасне в май-
бутнє криміногенний потенціал 
суспільства, реалізований че-
рез множинність злочинів, які 
готуються, вчиняються і які вже 
вчинені. А за сукупністю зло-
чинів криється сутність злочин-
ності − людська деструктив-
ність [2, c. 37, 38]. Отже, сут-
ність злочинності закладена в 
базових людських властивос-

тях, у ментальній і психологіч-
ній конструкції індивіда, у нас 
самих. Тож це − природжена ге-
нетична якість, що як така не 
має правового значення. Однак 
варіант прояву сутності у виг-
ляді множинності злочинів 
формує злочинність як кримі-
нально-правовий феномен [1, 
с. 335].

А. П. Закалюк визначав 
злочинність на рівні соціуму як 
«соціальну діяльність загалом» 
[7, с. 134]. Новизна такого під-
ходу полягає в тому, що вчений 
проблему злочинного деструк-
тивізму переводив у площину 
соціуму, в такий спосіб під-
креслюючи саме соціальну сут-
ність проблеми.

З нашого погляду вирішен-
ня питання про зміст категорії 
«злочинність» можливе через 
обґрунтування ї ї системного 
характеру. Як відомо, про будь-
яке матеріальне явище макро-
світу можна вести мову лише 
тоді, коли воно, по-перше, ві-
докремлено від оточуючого сві-
ту певними межами, по-друге, 
має  вн у тр ішн і  с тру к т у рн і 
взаємозв’язки, що зазвичай є 
системними закономірностями. 
Таким чином, якщо за резуль-
татами системного аналізу зло-
чинних проявів будуть підтвер-
джені вказані обставини щодо 
злочинності як системи, від-
повідно, буде й остаточно вирі-
шено тривалий спір криміноло-
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гів з приводу її розуміння.
Суттєвою є також інша об-

ставина. Моделювання систе-
ми згідно із сучасними методи-
ками передбачає вирішення й 
відбиття інформації про поход-
ження модельованого явища, 
історію його розвитку, мету іс-
нування, зовнішнє середови-
ще, змістовний (елементний) 
склад, структуру, характер 
зв’язків між структурними еле-
ментами, ресурси досліджува-
ної системи тощо. Вочевидь, 
такий варіант описування є 
максимально змістовним рів-
нем кримінологічного пошуку 
щодо злочинності, а значить – і 
нагальним завданням криміно-
логії.

У практичному аспекті вив-
чення злочинності із застосу-
ванням системного методу доз-
волить створити модель цієї 
системи й виявити механізми її 
функціонування. Теоретично 
модель – це спеціально ство-
рений матеріальний, знаковий 
або уявний об’єкт, що має пот-

рібний ступінь подібності до 
модельованого явища й адек-
ватний цілям дослідження. Тож 
подібність – головна влас-
тивість моделі, що допомагає 
відтворювати, імітувати й ві-
дображати принципи внутріш-
ньої організації й функціону-
вання об´єкта дослідження. Тож 
для вивчення злочинності мо-
делювання має принципове 
значення передовсім у прак-
тичному плані, оскільки надає 
можливість адекватно, систем-
но й комплексно (а значить 
ефективно) впливати на кримі-
ногенні процеси в суспільстві.

Отже, на наше переконан-
ня, одним з перспективних на-
прямків у кримінології мають 
стати дослідження злочинності 
із застосуванням системного 
методу. Такий підхід дозволить 
раціоналізувати правоохорон-
ну діяльність, переорієнтував-
ши її із профілактики окремих 
проявів – злочинів на нейтралі-
зацію системних властивостей 
явища в цілому.
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СИСТЕМНЫЙ МЕТОД В КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оболенцев В. Ф.
Статья посвящена истории применения системного метода в исследовани-

ях преступности. Обосновывается перспективность его использования в крими-
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ЗАГАЛЬНООСВІТНЄ І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ 
НАВЧАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

НА ПЕВНИЙ СТРОК ЯК ФОРМА ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 
Й ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ

Розглянуто загальноосвітнє і професійно-технічне навчання засуджених 
до позбавлення волі на певний строк як форму диференціації та індивідуаліза-
ції виконання покарання. Сформульовано пропозиції з удосконалення чинного 
кримінально-виконавчого законодавства в частині регламентації навчання за-
суджених до позбавлення волі на певний строк.

Ключові слова: загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, засуджені, 
позбавлення волі на певний строк, диференціація й індивідуалізація виконання 
покарання.

Одним з низки завдань 
кримінально-виконавчого зако-
нодавства відповідно до ч. 2 
ст. 1 Кримінально-виконавчого 
кодексу (далі – КВК) України [6] 
є визначення порядку застосу-
вання до засуджених заходів 
впливу з метою виправлення і 
профілактики асоціальної по-
ведінки. Виправлення осіб, поз-
бавлених волі, за своєю суттю 
є надзвичайно складною пріо-
ритетною проблемою, яка сьо-
годні стоїть перед Українською 
державою у сфері протидії зло-
чинності [8, c. 162].

Диференціація й індивіду-
алізація виконання покарання 

у виді позбавлення волі на пев-
ний строк яскраво виявляється 
в процесі реалізації норм кримі-
нально-виконавчого законо-
давства, що регламентують за-
стосування до засуджених ос-
новних засобів виправлення й 
ресоціалізації, передбачених 
ч. 3 ст. 6 КВК України, одним із 
яких є загальноосвітнє і про-
фесійно-технічне навчання за-
суджених.

Питанням виконання й від-
бування покарання у виді поз-
бавлення волі на певний строк, 
заходам впливу на засуджених 
як на теоретичному, так і прак-
тичному рівнях присвятили 
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праці такі вітчизняні й зарубіж-
ні вчені,  як Г. А. Аванесов, 
Ю. М. Антонян, Л. В. Багрій-
Ш а х м а т о в ,  В .  А .  Б а д и р а , 
О. І. Бажанов, І. Г. Богатирьов, 
Т. А. Денисова, О. М. Джужа, 
А. В. Кирилюк, В. В. Коваленко, 
О. Г. Колб, В. О. Корчинський, 
М. П. Мелентьєв, В. О. Мерку-
лова, О. С. Міхлін, О. О. Ната-
шев, О. І. Осауленко, О. Л. Ре-
менсон, З. М. Сайфутдінов, 
І. А. Сперанський, А. Х. Степа-
нюк, М. О. Стручков, Ю. М. Тка-
чевський,  В.  М.  Трубн і ков, 
Б. С. Утевський, С. Я. Фаренюк, 
С.  В.  Ц а р ю к ,  О.  О.  Ш к у т а , 
І. В. Шмаров, І. С. Яковець та 
ін. Зазначені науковці зробили 
вагомий внесок у вирішення 
проблем пенітенціарної теорії 
та практики. Проте на сьогодні 
недостатньо розробленим за-
лишається питання реалізації 
диференціації й індивідуаліза-
ції виконання покарання в за-
собах виправлення й ресо-
ціалізації засуджених, у тому 
числі щодо загальноосвітнього 
й професійно-технічного нав-
чання.

Мета статті полягає в до-
слідженні загальноосвітнього і 
професійно-технічного навчан-
ня засуджених до позбавлення 
волі на певний строк через при-
зму диференціації й індивіду-
алізації виконання покарання. 
Як  справед ливо зазначає 
О. Г. Колб, «під засобами вип-

равлення й ресоціалізації пот-
рібно розуміти діяльність пер-
соналу органів та установ ви-
конання покарань, громадських 
організацій та окремих осіб, а 
також засуджених, спрямовану 
на створення готовності остан-
ніх до самокерованої право-
слухняної поведінки й повер-
нення їх до самостійного за-
гальноприйнятого соціально-
н о р м а т и в н о г о  ж и т т я  в 
суспільстві» [5, с. 73].

Частина 3 ст. 6 КВК Украї-
ни встановлює єдиний для всіх 
виправних колоній комплекс 
основних засобів виправлення 
й ресоціалізації засуджених: 
установлений порядок вико-
нання й відбування покарання 
(режим), суспільно корисна 
праця, соціально-виховна ро-
бота, загальноосвітнє і про-
фесійно-технічне навчання, 
громадський вплив. У той же 
час у ч. 4 ст. 6 цього Кодексу 
приписується застосовувати ці 
засоби з урахуванням виду по-
карання, особистості засудже-
ного, характеру, ступеня сус-
пільної небезпеки і мотивів учи-
неного злочину та поведінки 
засудженого під час відбування 
покарання.

Проведене нами анкету-
вання 180 працівників виправ-
них колоній мінімального, се-
реднього й максимального рів-
нів безпеки, як і  проходять 
службу на різних посадах (на-
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чальник відділення соціально-
психологічної служби, началь-
ник відділу нагляду і безпеки, 
оперуповноважений, інспектор 
відділу охорони, інспектор від-
ділу нагляду і безпеки, психо-
лог), показало: 57 % із них 
найефективнішим засобом 
виправлення й ресоціалізації 
засуджених вважають режим, 
45 % – суспільно корисну пра-
цю, 22 % – соціально-виховну 
роботу, 7 % – загальноосвітнє 
і професійно-технічне навчан-
ня, 7 % – громадський вплив. 
Поряд із цим, значна чисель-
ність респондентів уважає за 
необхідне комплексне застосу-
вання всіх перелічених у законі 
основних засобів виправлення 
й  рес оц іа л ізац і ї  засуд же -
них (41 %). Зупинімося деталь-
ніше на реалізації диференціа-
ції й індивідуалізації виконання 
покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк у загаль-
ноосвітньому і професійно-тех-
нічному навчанні засуджених 
як одному із засобів виправ-
лення й ресоціалізації засуд-
жених, передбачених КВК Ук-
раїни.

Освіта як право засудже-
них до позбавлення волі за-
кріплено в ч. 1 ст. 107 КВК Ук-
раїни. У сучасному суспільстві 
вона розглядається як пріори-
тетний напрямок діяльності де-
ржави. Стосовно засуджених, 
які відбувають покарання в міс-

цях позбавлення волі, освіта, 
втілюючись у загальноосвітнь-
ому і професійно-технічному 
навчанні, виступає відповідно 
до кримінально-виконавчого 
законодавства одним з основ-
них засобів виправлення й ре-
соціалізації засуджених, який 
теж вимагає диференціації й 
індивідуалізації.

Як справедливо зазначає 
С. В. Царюк, «урахування у 
кримінально-виконавчій харак-
теристиці аспекту здобуття за-
судженим загальної освіти, 
професійно-технічної чи фахо-
вої вищої освіти, безумовно, 
повинно надати схвальну оцін-
ку процесу позитивних змін у 
його поведінці. Адміністрація 
виправної колонії в такому ви-
падку матиме структуровані ві-
домості про освітній рівень і 
підготовку засудженого, зможе 
відповідним чином з урахуван-
ням побажань, а не тільки пот-
реб виробництва, працевла-
штувати його на останньому» 
[9, с. 167].

Станом на 1 грудня 2012 р. 
при 88 установах виконання 
покарань функціонують про-
фесійно-технічні навчальні за-
клади, де навчаються май-
же 9 тис. засуджених. Їх за-
гальноосвітнє навчання забез-
печує 151 загальноосвітній 
навчальний заклад, з їх числа: 
у 58 установах – вечірні школи, 
у 74 – класи (групи) з вечірньою 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

210 2013/123

формою навчання, у 19 – нав-
чально-консультаційні пункти 
[2].

Убачається цілком логіч-
ним те, що до будь-якого засуд-
женого має бути застосовано 
не один, а декілька засобів вип-
равлення й ресоціалізації. Од-
нак у місцях позбавлення волі 
відбувають покарання особи з 
різним інтелектуальним роз-
витком і освітнім рівнем. За ре-
зультатами проведеного до-
слідження виявлено помітну 
чисельність засуджених, які 
мають вищу освіту (11 %). Такий 
засіб виправлення як загально-
освітнє навчання, звичайно, до 
них, не застосовується. Що сто-
сується отримання ними про-
фесійно-технічної освіти, тут 
теж виникає низка питань. До 
2010 р. цей вид навчання був 
обов’язком засудженого. Зараз 
же засудженому, який не має 
робітничої професії, за якою він 
може бути працевлаштований 
у колонії, надається лише мож-
ливість такого навчання, а він 
уже сам обирає. Навіщо, при-
міром, такому засудженому 
навчатися професії слюсаря, 
якщо в установі виконання по-
карань бракує робочих місць і 
можливості працевлаштувати-
ся? Після звільнення з ураху-
ванням свого освітнього рівня 
він матиме більше можливос-
тей для працевлаштування за 
фахом, який він отримав до від-

бування покарання. (За резуль-
татами дослідження близько 
14 % засуджених пов’язують своє 
працевлаштування після звіль-
нення з попередньою спеціаль-
ністю).

Відповідно до чинного за-
конодавства кожен має право 
на здобуття вищої освіти, про-
те за сучасних умов реалізува-
ти його засудженими до поз-
бавлення волі на певний строк 
практично неможливо. Такий 
висновок нами робиться на під-
ставі співставлення законо-
давства про освіту (за яким сту-
денти (слухачі) зобов’язані пе-
ребувати на навчально-екза-
менаційних сесіях, проходити 
практику, складати заліки (ек-
замени), державні іспити тощо) 
і кримінально-виконавчого за-
конодавства (згідно з яким за-
суджені до позбавлення волі не 
мають можливості – за винят-
ком мізерного переліку перед-
бачених у законі випадків зали-
шення меж колонії – залишати 
місця відбування покарання), а 
також за фактом браку у штаті 
установ виконання покарань 
науково-педагогічних працівни-
ків вищих навчальних закладів. 
Згідно зі ст. 125, 126 КВК Украї-
ни засуджені до позбавлення 
волі вправі отримати повну за-
гальну середню та професійно-
технічну освіту, але спеціаль-
них норм щодо реалізації ними 
права на вищу освіту КВК Ук-
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раїни не містить. Відповідно до 
ч. 1 ст. 107 КВК України такі за-
суджені мають право одержу-
вати освіту згідно з законо-
давством про освіту, отже, й 
вищу освіту в тому числі. За-
значена проблема актуалі-
зується у зв’язку з тим, що за 
останні роки у виправних ко-
лоніях збільшилася чисель-
ність засуджених, які мають 
повну загальну середню, про-
фесійно-технічну або базову 
вищу освіту, бажають продов-
жити навчання й отримати пов-
ну вищу освіту. Інакше кажучи, 
всі наявні матеріальні підстави, 
щоб ці особи перетворили 
об’єктивне право на освіту у 
власне суб’єктивне, вступивши 
до відповідного вищого нав-
чального закладу.

Проте не все так песиміс-
тично. На сьогодні все ж таки 
існують непоодинокі випадки 
здобуття засудженими вищої 
освіти за дистанційною фор-
мою навчання, що є проявом 
ініціативи керівництва окремих 
виправних колоній і позитив-
ним результатом їх взаємодії з 
місцевими вищими навчальни-
ми закладами. Наприклад, як 
розповідає заступник началь-
ника управління – начальник 
сектору соціально-виховної і 
психологічної роботи управлін-
ня Державної пенітенціарної 
служби України в Черкаській 
області А. Стрижов у Черкась-

кій виправній колонії (№ 62) 
відбувають покарання двоє за-
суджених, які вступили до ви-
щих навчальних закладів і дис-
танційно в них навчаються. 
Поштою вони отримують за-
вдання, виконують їх і відсила-
ють у вищий навчальний за-
клад, а під час сесії педагоги 
самі приїжджають до колонії та 
приймають у них іспити й залі-
ки. Причому варто відзначити, 
що навчаються ці особи досить 
непогано [1]. У Бучанській вип-
равній колонії (№ 85) після про-
ведення відповідної роз’яс-
нювальної роботи серед засуд-
жених щодо можливості отри-
мання вищої освіти шляхом 
дистанційного навчання шес-
теро засуджених погодилися 
на такі умови й навчаються в 
Ізраїльському відкритому між-
н а р о д н о м у  у н і в е р с и т е т і 
[4, с. 12]. І таких прикладів до-
статньо, щоб працювати й далі 
над цією проблемою. На наше 
переконання, саме дистанційна 
форма навчання, що передба-
чає більше часу для самоосві-
ти, найбільше відповідає умо-
вам відбування покарання у 
виді позбавлення волі на пев-
ний строк і є більш пристосова-
ною для засуджених цієї кате-
горії. Апробація зазначеної 
форми навчання відповідатиме 
нормам кримінально-виконав-
чого законодавства й законо-
давства про освіту шляхом на-
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лагодження тісної взаємодії 
Державної пенітенціарної служ-
би України й Міністерства осві-
ти і науки України. Саме тому 
м и  п і д т р и м у є м о  п о з и ц і ю 
А. В. Байлова про доцільність 
розроблення «Положення про 
дистанційне навчання в уста-
новах виконання покарань Ук-
раїни» [3, с. 217].

Я к  о д и н  і з  н а п р я м к і в 
удосконалення диференціації 
й індивідуалізації освіти в міс-
цях позбавлення волі варто пе-
редбачити для засуджених, які 
мають вищу освіту, можливість 
отримання післявузівської ос-
віти (чи зайняття науковою 
діяльністю) як альтернативу 
праці. Це доволі актуально на 
сьогодні, коли в багатьох ко-
лоніях бракує робочих місць і 
засуджені нічим не зайняті. 
З урахуванням наявних можли-
востей адміністрація виправної 
колонії зобов’язана сприяти за-
судженим в отриманні про-
фесійної освіти, середньої, ви-
щої або післявузівської.

На підставі викладеного 
вбачаємо за доцільне абз. 14 
ч. 1 ст. 107 КВК України виклас-
ти в такій редакції:

«– одержувати освіту (в 
тому числі вищу за дистанцій-
ною формою навчання) від-
повідно до законодавства про 
освіту, займатися науковою 
діяльністю».

Зазначену пропозицію під-

тримали 18 %, 23 % і 15 % спів-
робітників виправних колоній, 
відповідно, мінімального, се-
реднього й максимального рів-
нів безпеки і 20 %, 22 % і 31 % 
засуджених.

У перспективі можна про-
гнозувати й вирішення такого 
питання: виїзди засуджених до 
позбавлення волі за межі вип-
равних колоній за чинним зако-
нодавством можливі за різних 
обставин, але складання ними 
(як студентами) державних ек-
заменів до їх числа не входить. 
У зв’язку із цим обґрунтованим 
видається внесення змін до 
ст. 111 КВК України в частині 
закріплення норми про неви-
черпний характер особистісних 
обставин – підстав для надан-
ня права на такі виїзди і на 
строк перебування за межами 
колоній. Це дасть змогу повні-
ше реалізовувати у цьому на-
прямку принцип диференціації 
й індивідуалізації виконання 
покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк. На наше 
переконання, відповідна норма 
ст. 111 КВК України може мати 
такий вигляд: «Засудженим мо-
жуть бути дозволені корот-
кочасні виїзди за межі колоній 
за інших обставин, з інших по-
важних причин та на інший 
строк, якщо це стосується їх 
прав, свобод, інтересів чи 
обов’язків і не суперечить 
меті покарання, порядку й 
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умовам виконання й відбуван-
ня покарання».

Ставлення засудженого 
до праці й навчання (курсив ав-
тора. – М. П.) виступає важли-
вим показником зміни ним своїх 
негативних установок (ст. 130 
КВК України). Праця й навчання 
у місцях позбавлення волі, з 
нашого погляду, важливі не 
лише як засоби виправного 
впливу, а й у плані забезпечен-
ня соціальних потреб індивіда 
після звільнення. Тим більше, 
що останніми роками ця про-
блема набула особливої акту-
альності, що значно підвищує 
роль зазначеного показника у 
процесі диференціації й індиві-
дуалізації виконання покаран-
ня у виді позбавлення волі на 
певний строк.

Справа в тому, що серед 
засуджених трапляються особи 
(їх питома вага складає близь-
ко 14 %), які не мають не тільки 
робітничої спеціальності (або 
профорієнтації), а навіть необ-
хідного загальноосвітнього 
мінімуму. Причини цього мо-
жуть бути різними: неблагопо-
лучне становище в родині, 
вплив кримінально спрямова-
ного мікросередовища тощо. 
Ось чому шляхом з’ясування 
причин асоціальної поведінки, 
умов життя засудженого до мо-
менту вчинення ним злочину та 
інших обставин, а також шля-
хом умілого застосування цих 

даних у процесі індивідуальної 
роботи необхідно пробудити ін-
терес цієї особи до знань і пра-
ці. Актуальність зазначеного 
завдання переоцінити важко. 
Воно є значущим як у межах 
правового впливу на осо -
бистість у якості чинника (що 
говорить про готовність суб’єкта 
залучення до цінностей сус-
пільства), так і з соціальних по-
зицій. Перш за все це пов’язано 
з проявом деяких негативних 
тенденцій у житті соціуму.

Слід наголосити на тому, 
що в наш час освіта й праця, як 
засоби самоствердження й са-
мореалізаці ї, для багатьох 
втратили своє значення. Як по-
казують спеціальні соціологічні 
дослідження прагнення мати 
матеріальні цінності молоді 
люди не пов’язують із працею, 
а деякі заради них готові вчи-
няти протизаконних дії. Причо-
му частка цих «деяких» є до-
сить вагомою. Так, якщо у 
1988 р. 68,3 % опитаних юнаків 
і дівчат назвали серед найваж-
ливіших орієнтирів ті чи інші 
цінності, пов’язані з працею, 
включивши їх до когорти про-
відних ціннісних уявлень, то у 
1994 р. частка таких осіб змен-
шилась до 32 % [7, с. 48, 103]. 
Незважаючи на певні регресив-
ні тенденції розвитку сучасного 
суспільства, результати до-
слідження засвідчили прагнен-
ня близько 33 % засуджених до 
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позбавлення волі на певний 
строк після звільнення здобути 
вищу освіту.

Однак, якими б складними 
й суперечливими не були умо-
ви розвитку держави на сучас-
ному етапі, ніколи не слід забу-
вати, що праця і знання – це 
найважливіші та неминущі цін-
ності будь-якого суспільства. 
Отже, незважаючи на тимча-
сові негативні явища, пов’язані 
з їх недооцінкою в сучасній сус-
пільній свідомості, ці категорії 
необхідно всіляко виділяти і 
стимулювати, у тому числі й у 
кримінально-виконавчій сфері, 
звичайно, з урахуванням її спе-
цифіки. Тим більше що й самі 
засуджені у своїй більшості 
прагнуть використовувати на-
явні можливості. Так, результа-

ти проведеного дослідження 
показали, що близько 63 % за-
суджених сумлінно ставляться 
до праці й бажають навчати-
ся.

Проведений аналіз дозво-
ляє дійти висновку, що загаль-
ноосвітнє й професійно-техніч-
не навчання посідає чільне міс-
це серед основних засобів вип-
равлення й ресоціалізації за-
суджених, а запропоновані 
нами зміни до чинного кримі-
нально-виконавчого законо-
давства нададуть можливість 
оптимізувати процес навчання 
засуджених відповідно до при-
нципу диференціації й індиві-
дуалізації виконання покарань, 
тобто враховуючи права й за-
конні інтереси як окремих за-
суджених, так і їх груп.
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Пузырев М. С.
Рассмотрено общеобразовательное и профессионально-техническое обу-

чение осужденных к лишению свободы на определенный срок как форма диф-
ференциации и индивидуализации исполнения наказания. Сформулированы 
предложения по совершенствованию действующего уголовно-исполнительного 
законодательства в части регламентации обучения осужденных к лишению сво-
боды на определенный срок.
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AND INDIVIDUALIZATION OF EXECUTION OF PUNISHMENT
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The article is dedicated to analysis of education and vocational training of 
convicts to deprivation of liberty for a definite period as a form of differentiation and 
individualization of execution of punishment. The suggestions on improving current 
criminal-executive legislation in part of regulation of studying of convicts to deprivation 
of liberty for a definite period are proposed in the article.

Key words: education and vocational training, convicts, deprivation of liberty for a 
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ФАТФ ЯК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ІНСТИТУЦІЯ

Стаття присвячена історії створення, аналізу правових підстав діяльності, 
форм прийняття рішень, контролю за їх виконанням, заходам впливу на націо-
нальні банківські системи «Цільової групи з фінансових заходів у сфері відми-
вання доходів» − ФАТФ. Розглядаються питання сучасного статусу міжнародних 
органів у системі суб’єктів міжнародного права.

Ключові слова: міжнародне співробітництво в боротьбі з міжнародною 
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Об’єктивним результатом 
глобалізації світових соціаль-
них та економічних процесів 
стало зростання числа склад-
них проблем, які не можуть 
бути розв’язані державами не 
тільки самостійно, а й на двос-
торонньому або регіональному 
рівні. Одним з ї ї наслідків є 
створення умов для виникнен-
ня нових форм злочинності, яка 
все більше набуває трансна-
ціонального характеру. Той 
факт, що проблема глобаліза-
ції злочинності не може бути 
вирішена в рамках обмежених 
національно-державних за-
собів і методів, підкреслюють 
представники як української, 
так і зарубіжної науки [7, с. 6]. 
Ефективна протидія злочин-
ності в умовах глобалізації зу-

мовлює необхідність зміцнюва-
ти міжнародне співробітництво 
в цій сфері, розширювати кіль-
кість міжнародних угод з пи-
тань протидії цьому явищу й 
коло учасників останніх, ство-
рювати нові форми й утворен-
ня в боротьбі зі злочинністю.

Одним зі злочинів, який на-
був досить значного поширен-
ня у світі протягом останніх де-
сятиліть, є легалізація (відми-
вання) доходів, отриманих зло-
чинним шляхом. Протидія зло-
чину, який має доволі давню 
історію, з початку 80-х років 
ХХ ст. стала чи не головним на-
прямком міжнародної співпраці 
в боротьбі з міжнародною зло-
чинністю. Перші кроки в розроб-
ленні рекомендацій щодо бо-
ротьби з відмиванням «брудних 
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коштів» на міжнародному рівні 
були зроблені Комітетом з пра-
вил і методів контролю за бан-
ківськими операціями (Базель-
ським комітетом), який виражав 
погляди центральних банків 
розвинених європейських країн, 
США та Японії. Так, у грудні 
1988 р. Комітет приймає декла-
рацію «Про запобігання вико-
ристання банківської системи 
з метою відмивання грошей, от-
риманих злочинним шляхом» 
[13]. У цей же час на універ-
сальному рівні в рамках Кон-
венції ООН «Про боротьбу про-
ти незаконного обігу наркотич-
них засобів і психотропних ре-
човин» від 20 грудня 1988 р. 
вперше в міжнародному праві 
було визначено поняття «від-
мивання (легалізація) доходів, 
отриманих злочинним шляхом» 
[8]. Із цього часу цей напрямок 
у боротьбі з міжнародною зло-
чинністю починає займати ок-
реме місце і знаходить подаль-
ший розвиток у низці міжнарод-
но-правових актів універсаль-
ного й регіонального характе-
ру, як-то: Конвенція Ради Євро-
пи «Про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, 
одержаних злочинним шля-
хом» 1990 р., Міжнародна кон-
венція про боротьбу з фінансу-
ванням тероризму 1999 р., Кон-
венція ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочин-
ності 2000 р., Конвенція ООН 

проти корупції 2003 р., Резолю-
ція ГА ООН «Боротьба з відми-
ванням грошей» 1998 р., Резо-
люції Ради Безпеки ООН, Ди-
рективи Європейського Парла-
менту й Ради Європи.

Актуальність боротьби з 
відмиванням доходів, отрима-
них злочинним шляхом, приз-
вела не тільки до розробки низ-
ки міжнародно-правових актів, 
спрямованих на боротьбу із 
цим правопорушенням, а й до 
створення нових утворень, 
форм і застосування відповід-
них заходів протидії цьому зло-
чину. Інтереси національної 
безпеки та взаємні економічні 
інтереси призводять до того, 
що держави покладають за-
вдання і функції, які вони ще в 
недавньому минулому вирішу-
вали в межах міжнародних до-
говорів і міжнародних організа-
цій, на нові утворення в рамках 
міжнародної системи. Міжна-
родно-правові інституції (між-
народні органи, міжнародні 
установи,багатогалузеві орга-
ни тощо), які, формально не бу-
дучи міжнародними організа-
ціями, поступово виконують 
функції, що належали виключ-
но визнаним суб’єктам міжна-
родного права.

У межах інституційних за-
сад міжнародного співробіт-
ництва в боротьбі з відмиван-
ням доходів, отриманих зло-
чинним шляхом, окреме місце 
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займає «Група розробки фінан-
сових заходів боротьби з від-
миванням доходів» − ФАТФ. 
Аналіз історії її створення, пра-
вові підстави діяльності, фор-
ми прийняття рішень, контроль 
за їх виконанням, заходи впли-
ву тощо мають науковий і прак-
тичний інтерес, принаймні, у 2-
х напрямках, а саме: (а) вплив 
на багатосторонній правотвор-
чий процес недержавних ак-
торів і (б) нові форми регулю-
вання міжнародної банківської 
діяльності.

У липні 1989 р. на нараді в 
Парижі голів держав та урядів 
«сімки» було прийнято рішення 
про створення спеціального 
органу для оцінювання поточ-
них результатів співпраці з ме-
тою запобігання використанню 
банківської системи і фінансо-
вих установ для відмивання до-
ходів і розгляду можливості 
прийняття додаткових превен-
тивних заходів у цій сфері. Ан-
глійською цей орган отримав 
назву «Financial Action Task 
Force on Money Laundering» 
(FATF).

В офіційних документах 
ООН указана назва відповідно 
до глосарію ООН перекла-
дається на українську як «Ці-
льова група з фінансових за-
ходів у сфері відмивання до-
ходів». У публікаціях Всесвіт-
нього банку й МВФ, вживається 
назва «Група розробки фінан-

сових заходів боротьби з від-
миванням доходів». Із фор-
мальної точки зору ФАТФ не 
може вважатися міжнародною 
організацією, оскільки вона не 
заснована на міжнародному 
договорі й не має затвердже-
ного статуту (регламенту діяль-
ності) Але досвід її діяльності 
з виконання покладених на неї 
функцій дозволяє виділити 
певні особливості і зробити від-
повідні висновки. Розглянемо 
їх.

1. Правовою підставою 
діяльності цієї групи є рішення 
про її створення й рішення, які 
приймаються на пленарних за-
сіданнях ФАТФ.

2. Група створена з метою 
запобігання використанню бан-
ківської системи й фінансових 
установ для відмивання до-
ходів. Головними завданнями 
ФАТФ на даний час є: (а) розроб-
лення й удосконалення міжна-
родних стандартів протидії від-
миванню доходів і фінансуван-
ню тероризму; (б) вивчення 
тенденцій і методів (типології) 
відмивання доходів і фінансу-
вання тероризму й підготовка 
пропозиц ій і з  цих питань; 
(в) сприяння поширенню запро-
понованих ФАТФ заходів у гло-
бальному масштабі.

3. Для досягнення вказа-
них цілей ФАТФ має власну ор-
ганізаційну структуру й від-
повідний бюджет. Очолює цю 
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інституцію Президент, який 
обирається на один рік із числа 
державних посадових осіб − 
представник ів країн-членів 
ФАТФ. Постійний Секретаріат 
ФАТФ складається з 10-ти спів-
робітників, його очолює вико-
навчий секретар, кандидатура 
якого затверджується на пле-
нарному засіданні групи. Сек-
ретаріат ФАТФ розміщується у 
приміщеннях ОЕСР у Парижі, 
де відбувається й переважна 
частина пленарних засідань .

ФАТФ має допоміжні орга-
ни − робочі групи з довгостро-
ковим і короткостроковим ман-
датом. До числа основних, що 
мають довгостроковий мандат, 
зараз входять робочі групи: 
(а) з оцінок і стандартів, (б) з 
типології, (в) з проблем про-
тидії відмиванню доходів і фі-
нансуванню тероризму, (г) з пе-
регляду списку країн і тери-
торій, які беруть участь у спів-
праці в цій царині. За рішенням 
пленарного засідання створю-
ються групи з короткостроко-
вим мандатом. Окремі, най-
більш принципові  питання 
діяльності ФАТФ попередньо 
розглядаються на засіданнях 
керівної групи, до складу якої 
входять представники країн, 
що головують у ФАТФ на ми-
нулій, поточній і наступній сесії, 
а також 7-8 країн, що представ-
ляють на тимчасовій основі 
свої регіони.

4. Можна виділити 3 форми 
співробітництва 
держав,міжнародних організа-
цій і міжурядових органів з 
ФАТФ, а саме:

а) ФАТФ має інститут пос-
тійних членів. На сьогодні ї ї 
членами є 31 держава і 2 між-
народні організації. Відповідно 
до програмних документів гру-
па передбачає розширення 
кола своїх членів, для чого нею 
розроблено критерії прийому 
кандидатів у члени ФАТФ, се-
ред яких: (а) наявність політич-
ної волі для виконання реко-
мендацій ФАТФ, (б) повноправ-
не членство й активна участь у 
роботі відповідного регіональ-
ного органу типу ФАТФ, (в) виз-
нання злочинними д іяння, 
пов’язані з відмиванням до-
ходів, отриманих злочинним 
шляхом, і (г) запровадження 
ідентифікації фінансовими ус-
тановами своїх клієнтів;

б) до отримання статусу 
повноправного члена країни-
кандидати за підсумками попе-
реднього оцінювання запрошу-
ються взяти участь у роботі 
ФАТФ як спостерігачі, остаточ-
не ж рішення приймається її 
Пленумом після успішного про-
ходження відповідної перевір-
ки. Статус спостерігача у ФАТФ 
мають регіональні групи по бо-
ротьбі з відмиванням «брудних 
коштів», як-то: Карибська група 
розроблення фінансових за-
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ходів боротьби з відмиванням 
доходів (КФАТФ), Азіатсько-Ти-
хоокеанська група по боротьбі 
з відмиванням доходів (АТГ), 
Спеціальний експертний комі-
тет Ради Європи з оцінювання 
заходів боротьби з відмиван-
ням доходів («MONEYVAL»), 
Група по боротьбі з відмиван-
ням доходів у Східній і Півден-
ній Африці (ЄСААМЛГ), Група 
по розробленню фінансових 
заходів боротьби з відмиван-
ням доходів у Південній Амери-
ці (ГАФІСУД), Євразійська група 
по протидії легалізації кримі-
нальних доходів і фінансуван-
ню тероризму (ЄАГ), Група 
Близького Сходу й Північної 
Америки по розробленню фі-
нансових заходів боротьби з 
відмиванням доходів (МЕНА-
ФАТФ), Міжурядова група по 
розробленню заходів боротьби 
з відмиванням доходів в Афри-
ці (ГІАБА);

в) розглядувана інституція 
тісно співпрацює з такими між-
народними універсальними й 
регіональними організаціями, 
як Всесвітній банк, Міжнарод-
ний валютний фонд, Афри-
канський банк розвитку, Азіат-
ський банк розвитку, Європей-
ський банк реконструкції й роз-
витку, Європейський централь-
ний банк, Європейський інвес-
тиційний банк, Європол, Міжа-
мериканський банк розвитку, 
Міжнародна асоціація страхо-

вих наглядів, Міжнародна ор-
ганізація комісій по цінних па-
перах, Інтерпол, Міжамери-
канський антитерористичний 
комітет, Міжамериканська ко-
місія по контролю за наркоти-
ками, ОЕСР, Офшорна група 
банківських наглядів, Управлін-
ня по наркотиках і злочинності 
ООН, Контртерористичний ко-
мітет Ради Безпеки ООН, Всес-
вітня митна організація .

5. ФАТФ має власні проце-
дури прийняття рішень на пле-
нарних засіданнях, які прохо-
дять тричі на рік (у лютому, чер-
вні й жовтні). Усі рішення прий-
маються на засадах консенсу-
су, тобто через процедуру уз-
годження позицій усіх її членів 
з оголошенням рішення голо-
вою без проведення голосуван-
ня, якщо немає заперечень з 
боку хоча б одного з них. До ви-
несення на пленарне засідання 
проекти рішень й відповідні ма-
теріали, як правило, розгляда-
ються на засіданнях робочих 
груп ФАТФ, сфера компетенції 
й керівники (голови) яких за-
тверджуються пленарним засі-
данням.

6. Бюджет ФАТФ складає 
близько 1,5 млн євро на рік і 
витрачається в основному на 
фінансові роботи Секретаріату 
й регуляторні засідання. Фор-
мується бюджет за рахунок 
щорічних внесків членів ФATФ, 
розміри яких визначаються за 
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складною формулою, що вра-
ховує розміри ВВП і ЗВП на 
душу населення.

7. Досліджувана нами інс-
титуція приймає рішення у 
формі рекомендацій, які фор-
мально не є обов’язковими ані 
для її членів, ані для інших де-
ржав. Однак навіть за браком 
обов’язковості її рішень ФАТФ 
володіє досить ефективними 
способами й механізмами, що 
забезпечують досягнення пос-
тавлених перед нею завдань.

Першим кроком у встанов-
ленні єдиних міжнародних стан-
дартів у сферах протидії відми-
ванню доходів і формування 
правової бази відповідної між-
народної системи заходів стало 
прийняття ФАТФ у 1990 р. Со-
рока рекомендацій, призначе-
них для застосування всіма 
країнами світу [10]. Універсаль-
ність цього документа забезпе-
чується наданням державам 
можливості виявляти певну 
гнучкість при реалізації запро-
понованих у них базових при-
нципів з огляду на особливості 
правових систем та інших кон-
кретних обставин.

Сорок рекомендацій двічі 
переглядалися ФАТФ з ураху-
ванням нових тенденцій у сфері 
відмивання «брудних коштів» 
доходів і передового досвіду 
протидії цьому, результатом 
чого стали нові редакції цього 
документа, прийняті в 1996 і 

2003 роках. В останній його ре-
дакції також взято до уваги по-
ширення мандата ФАТФ на про-
тидію фінансуванню терориз-
му.

На даний час Сорок реко-
мендацій ФАТФ у поєднанні з 
Дев’ятьма спеціальними реко-
мендаціями по боротьбі з фі-
нансуванням тероризму (8 спе-
ціальних рекомендацій, прий-
нятих у 2001 р. і доповнених у 
2004 р. 9-ю спеціальною) ста-
новлять собою набір мінімаль-
них стандартів, застосування 
яких необхідне для успішної 
протидії відмиванню доходів і 
фінансуванню тероризму. Реко-
мендації включають заходи, що 
передбачають: (а) кримінальне 
переслідування відповідних 
дій, (б) організацію превентив-
ного контролю у фінансових ус-
тановах та в деяких інших 
с трук т ура х ,  (в)  с творення 
підрозділів фінансової розвідки 
й (г) міжнародне співробітниц-
тво компетентних органів.

Не маючи статусу міжна-
родного правового акта, реко-
мендації на практиці отримали 
загальне визнання як універ-
сальні міжнародні стандарти 
ПВД/ФТ. Зокрема, в Резолюції 
РБ ООН 1617 (2005), яка має 
обов’язковий характер для всіх 
держав-членів ООН, включає 
положення щодо виконання де-
ржавами 40+9 рекомендацій 
ФАТФ [9]. Оцінюючи ефектив-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

222 2013/123

ність програм МВФ по боротьбі 
з відмиванням грошей і протидії 
фінансуванню тероризму, вико-
навчі директори Фонду підкрес-
лили необхідність узгоджувати 
в подальшому з ФАТФ методо-
логію проведення оцінювання і 
визначення критеріїв виконання 
державами програм по бороть-
бі з відмиванням «брудних кош-
тів» [2].

Базельський комітет бан-
к івського нагляду в рамках 
своїх стандартів зазначив, що 
до його намірів не входить дуб-
лювати дії ФАТФ. Цей Комітет 
разом з Офшорною групою бан-
ківського нагляду продовжують 
рішуче підтримувати прийняття 
і впровадження рекомендацій 
ФАТФ, особливо тих, що стосу-
ються банків, і намагаються уз-
годжувати стандарти «знай 
свого клієнта» з пропозиціями 
цієї групи [13].

Будучи загальновизнаним 
розробником міжнародних стан-
дартів у сфері протидії відми-
ванню доходів і фінансуванню 
тероризму, інституція прова-
дить значну роботу з роз’яснення 
останніх. По кожній рекоменда-
ції ФАТФ розробляються й пуб-
лікуються докладні поясню-
вальні записки (interpretative 
notes) і приклади передового 
досвіду їх реалізаці ї  (best 
practice).

Для забезпечення виконан-
ня єдиних міжнародних стан-

дартів у царині протидії відми-
ванню «брудних коштів» у рам-
ках ФАТФ діє унікальна система 
контролю. Упровадження й до-
тримання рекомендацій групи 
забезпечуються завдяки ме-
ханізму взаємного моніторингу. 
У рамках цієї інституції міжна-
родне право отримало практич-
но нові форми й методи міжна-
родного контролю. З метою кон-
тролю за дотриманням реко-
мендацій країнами-членами 
ФАТФ застосовуються 2 типи 
оцінювання (атестацій): (а) са-
мооцінювання на основі стан-
дартної анкети (запитальника), 
що заповнюється самими чле-
нами ФАТФ, и (б) взаємні оціню-
вання, у ході яких стан кожної 
національної системи ПВД/ФТ 
аналізується й оцінюється екс-
пертами з інших держав-членів 
ФАТФ.

На підставі самооцінюван-
ня Секретаріат ФАТФ складає 
звіти про загальну ситуацію з 
виконанням рекомендацій усіма 
членами групи, які можуть бути 
задіяні для подальшого аналізу 
і прийняття необхідних додат-
кових заходів. Із прийняттям у 
червні 2003 р. нової редакції 
Сорока рекомендацій ФАТФ 
було розроблено нову єдину 
методологію, що була затверд-
жена на Пленумі ФАТФ у люто-
му 2004 р. й на засіданні Ради 
директорів МВФ і Світового 
банку в березні цього ж року.
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Методологія 2004 р. міс-
тить близько 200 основних і 40 
додаткових критеріїв, згідно з 
якими експерти оцінюють від-
повідність національної систе-
ми рекомендаціям ФАТФ. Рей-
тинги такої відповідності вста-
новлюються до кожної з Реко-
мендацій з урахуванням основ-
них критеріїв і можуть мати 4 
таких рівні: «відповідає», «в ці-
лому відповідає», «частково 
відповідає» й «не відповідає». 
У виняткових випадках реко-
мендація може бути визначена 
як «неприйнятна» для конкрет-
ної країни. Окрім того, розгля-
даються нові форми впливу на 
неспівпрацюючі держави. Зок-
рема, розробляється спеціаль-
на процедура розгляду скарг на 
відмову у співробітництві у 
сфері протидії відмиванню до-
ходів і фінансуванню тероризму 
з боку окремих країн.

Ефективність способів і ме-
ханізмів контролю, що забезпе-
чують досягнення поставлених 
перед ФАТФ завдань, перш за 
все підтверджується змінами, 
яких зазнали банківські систе-
ми багатьох держав світу, в 
тому числі й України. У жовтні 
2011 р. ФАТФ прийняла рішення 
припинити процедуру активного 
моніторингу України у зв’язку з 
виконанням нею всіх рекомен-
дацій групи й удосконаленням 
національного законодавства в 
царині боротьби з відмиванням 

«брудних коштів» і виключила 
нашу державу з так званого 
«чорного списку».

Таким чином, створена як 
цільова структура, ФАТФ на 
сьогодні має інститут постійних 
членів та інститут спостеріга-
чів, відповідну організаційну 
структуру (систему головних, 
виконавчих і допоміжних ор-
ганів), права й обов’язки, засоби 
реалізації своїх цілей і завдань, 
механізми контролю й реаліза-
ції функцій. Більшість науковців 
при дослідженні діяльності цієї 
інституції визначають ФАТФ як 
міжнародний (міжурядовий) ор-
ган , створений для вирішення 
певних завдань, який має обме-
жений строк діяльності (існу-
вання) [6, с. 281; 11; с. 118], інші 
− як самостійну міжнародну ор-
ганізацію [4, с. 79]. На своєму 
офіційному сайті ФАТФ іменує 
себе міжнародною організацією 
[3].

На відміну від тривалої 
дискусі ї  щодо міжнародної 
правосуб’єктності індивідів, на-
укові кола практично не пору-
шують питання про міжнарод-
но-правовий статус міжнарод-
них органів. І. Лукашук ще 20 
років тому зазначив, що постій-
ні міжнародні органи – це орга-
ни взаємодії держав, що мають 
обмежену компетенцію і спро-
щену організаційну структуру 
[5, с. 92]. Але він не визнав за 
ними різновиду міжнародних 
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організацій. Як вбачається, за-
раз перед міжнародно-право-
вою доктриною постало питан-
ня визначення правового ста-
тусу міжнародних органів як 
суб’єктів міжнародного права. 
Їх внесок у розвиток останньо-
го, так би мовити, «не вміщаєть-
ся» в поняття «міжнародний ор-
ган». Рішення й рекомендації, 
що приймаються міжнародними 
установами, чинять вагомий 
вплив на національні правові 
системи. На сьогодні, на наше 
переконання, міжнародні орга-
ни становлять собою різновид 
міжнародних організацій з об-
меженою компетенцією, спро-
щеною організаційною структу-
рою й новою формою міжна-
родної співпраці.

З погляду Н. О. Якубовсь-
кої, внесок недержавних акторів 
у міжнародний правотворчий 
процес вважається опосеред-
кованим у зв’язку з тим, що їх 
продукт вимагає кінцевої ле-
галізації або прийняття держа-
вами [12, c. 91]. Діяльність ФАТФ 
дозволяє зробити інший висно-
вок: її Резолюції й Рекомендації 
не потребують подальшої «ле-
галізації» державами. Резуль-
татом їх прийняття є внесення 
змін до національних правових 
систем багатьох країн світу. 
Так,з метою забезпечення ви-
конання рекомендацій ФАТФ Ук-
раїна прийняла спеціальний За-
кон «Про запобігання та про-

тидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню те-
роризму», внесла зміни до За-
кону «Про банки і банківську 
діяльність», до Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, до Кримінального Ко-
дексу України. Були затверд-
жені спеціальні положення й 
інструкції, регулюючі банківську 
діяльність Зауважимо, що та-
ким впливом на правові систе-
ми держав володіє не кожний 
міжнародний договір.

О. В. Буткевич зазначає, 
що міжнародному праву влас-
тиві, з одного боку, контитуїтет 
при змінних міжнародних відно-
синах, а з другого – ефективне 
пристосування до їх регулюван-
ня [1, c. 46]. І ФАТФ – цьому 
яскравий приклад, який під-
тверджує думку вченого, що 
міжнародне право є «живим ор-
ганізмом», системою, що здат-
на пристосовуватися до змін-
них обставин.

Сьогодні в сучасній міжна-
родній системі діє велика кіль-
кість міжнародно-правових інс-
титуцій , яким бракує визнаної 
правотворчої компетенції, але 
такий їх статус не зменшує їх 
ролі в регулюванні міжнародно-
правових відносин. Наступний 
етап розвитку міжнародного 
права дасть їм змогу зайняти 
належне місце серед суб’єктів 
цього права.
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СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ  
В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Стаття присвячена дослідженню системи принципів правової політики в 
міжнародному приватному праві, з’ясуванню сутності і значення кожного з них, їх 
місця серед інших елементів цієї системи.

Ключові слова: правова політика, принципи правової політики у міжнарод-
ному приватному праві, система принципів правової політики у міжнародному 
приватному праві.

У процесі опрацювання 
повноцінної побудови теорії 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві однією 
з найвагоміших наукових про-
блем постає побудова системи 
принципів означеної політики, 
що має стати її орієнтиром, до-
роговказом у справі правового 
регулювання приватно-міжна-
родних відносин, еволюційним 
напрямком інститутів і норм 
міжнародного приватного пра-
ва. На сьогодні теорія правової 
політики міжнародного приват-
ного права в Україні перебуває 
на етані становлення, що зумо-
влює необхідність доведення її 
значущості, важливості для 
правового регламентування, 
для подальшого формування 
механізму впорядкування при-
ватних відносин, пов’язаних з 

іноземним правопорядком. 
Система принципів цієї політи-
ки є тією першоосновою, на 
якій повинна ґрунтуватися як 
сама правова політика в міжна-
родному приватному праві, так 
її основна частина − правове 
регламентування приватноміж-
народних відносин, а також інші 
види діяльності, що охоплю-
ються поняттям «правова полі-
тика».

Зазначене зумовлює на-
гальну потребу відповідного 
наукового опрацювання систе-
ми принципів правової політики 
в міжнародному приватному 
праві, тим більше, що в сучас-
ній правовій науці цьому питан-
ню увага майже не приділяєть-
ся. Не буде вважатись утриру-
ваним зауваження, що в Україні 
єдиною науковою роботою, в 
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якій розглядалася ця система, 
є монографія А. А. Степанюк 
«Правова політика у міжнарод-
ному приватному праві» [7]. Ін-
шого наукового дослідження 
системи цих принципів в Ук-
раїні не існує, що негативно 
позначається на правотвор-
чості і правозастосуванні, ос-
кільки якість норм та інститутів, 
загальний механізм упорядку-
вання приватноміжнародних 
відносин прямо залежить від 
правового регулювання – ядра 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві.

Існують ґрунтовні дослід-
ження, присвячені принципам 
права, в яких нечисленне коло 
науковців зверталось до про-
блеми принципів саме міжна-
родного приватного права 
(Л. П. Ануфрієва, Т. Н. Неша-
таєва,  А.  А.  Степанюк),  до 
аналізу деяких з них (В. М. Ко-
рецький, А. А. Степанюк); ок-
ремі правники вивчали принци-
пи правової політики (Є. В. Ку-
манін, О. В. Малько, Н. І. Мату-
з о в ,  В .  А .  Р у д ь к о в с ь к и й , 
К. В. Шундіков). Проте системі 
принципів правової політики в 
міжнародному приватному 
праві увага майже не приділя-
лась.

Ситуація загальної занед-
баності міжнародного приват-
ного права – як науки й нав-
чальної дисципліни – негатив-
но позначається на теоретич-

ному рівні дослідження концеп-
туальних засад правової полі-
тики міжнародного приватного 
права, на вдосконаленні їх пра-
вової регламентації, на підго-
товці висококваліфікованих 
фахівців. Тому метою цієї стат-
ті є окреслення системи при-
нципів правової політики в між-
народному приватному праві, 
вивчення їх системної сутності 
і структури, що є первинним ос-
новоположним кроком для по-
дальшого теоретичного опра-
цювання порушеної проблеми, 
й поліпшення засад правового 
регулювання приватноміжна-
родних відносин.

Система принципів право-
вої політики міжнародного при-
ватного права складається пе-
редовсім із загальних принци-
пів, притаманних будь-яким різ-
новидам правової політики, які, 
потрапивши на унікальний 
ґрунт правової політики в між-
народному приватному праві, 
отримали свою специфіку і ста-
ли визначальними саме для 
цього виду політико-правової 
діяльності. Розглянемо їх де-
тальніше.

Принцип справедливості 
має першочергове значення 
для правової політики в міжна-
родному приватному праві, 
покликаної впорядковувати 
протиріччя й конфлікти різних 
правопорядків, які безпосеред-
ньо стосуються прав та інтере-
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сів приватних осіб – учасників 
приватноміжнародних суспіль-
них відносин. Тут указаний при-
нцип залучається для мораль-
но-юридичної відповідності 
створюваних і використовува-
них правових настанов міжна-
родного приватного права. Він 
втілюється у всій сукупності 
цієї нормативної системи, її ок-
ремих інститутах і нормах, при-
нципах, внутрішній і зовнішній 
структурі, визначає їх зміст і 
сутність. Принцип справедли-
вості поєднує моральні, пра-
вові й політичні атрибути між-
народного приватного права, 
вимагає, щоб вони здійснюва-
лися заради справедливої 
мети, у справедливій формі, 
справедливими засобами, за-
ради досягнення справедливих 
результатів, зумовлює вимоги 
до змісту правотворчості, пра-
вореалізації, організаційної 
д і я л ь н о с т і .  Я к  в і д з н а ч а є 
О. О. Мережко, справедливість 
– це рушійна сила права, кри-
терій його життєдіяльності, 
«мета-право», з яким ми щого-
динно співвідносимо, постійно 
звіряємо й коригуємо емпірич-
не (позитивне) право [5, с. 153]. 
Цим принципом мають бути 
просякнуті всі види й етапи, 
внутрішні й зовнішні моменти 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві. Ним 
пояснюються й інші принципи 
останньої. Приміром, внутріш-

ньою підставою застосування 
іноземного права називають 
вимогу справедливості, яку 
кожній державі належить вико-
нувати в силу обов’язку покла-
деного на неї обов’язку по від-
правленню правосуддя [8, 
с. 18, 19].

Принцип прав і свобод лю-
дини щодо правової політики в 
міжнародному приватному 
праві полягає в тому, що остан-
ня повинна бути спрямована на 
створення й реалізацію можли-
востей для втілення в життя 
прав і свобод людини. На дум-
ку М. М. Богуславського, від-
повідно до цього принципу кож-
на держава зобов’язана забез-
печувати всім особам, які про-
живають на її території, (у тому 
числі й іноземцям), основні 
права і свободи [1, с. 93]. На 
практиці ж це означає, що в усіх 
видах діяльності, що охоплю-
ються правовою політикою в 
міжнародному приватному 
праві, мають існувати гарантії 
для реалізації цих прав і сво-
бод. Зокрема, у правотворчості 
це виявляється в неможливості 
створення норм, які порушува-
ли б права і свободи, погіршу-
вали б становище окремих со-
ціальних груп, приміром, іно-
земців стосовно інших. У пра-
возастосуванні це надання 
можливостей для обстоювання 
своїх прав й законних інтере-
сів.
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Загалом же для суб’єктів 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві розгля-
дуваний принцип є конкретною 
засадою останньої, обов’язок 
по дотриманню прав і свобод 
щодо кожного суб’єкта приват-
но-міжнародних відносин, їх ке-
рованість міжнародними акта-
ми й конституцією. Керуючись 
ст. 2 Загальної декларації прав 
людини, можемо констатувати, 
що завдання правової політики 
в міжнародному приватному 
праві – зважати на те, що пра-
ва і свободи індивіда не зале-
жать від раси, кольору шкіри, 
статі, мови, релігії, політичних 
або інших переконань, націо-
нального чи соціального поход-
ження, майнового, або іншого 
становища. Розрізнення не 
може провадитись і на підставі 
політичного, правового чи між-
народного статусу країни або 
території, де проживає люди-
на.

Принцип рівності у пра-
вовій політиці міжнародного 
приватного права може стосу-
ватися рівності суб’єктів при-
ватноміжнароних відносин і 
правопорядків. У першому ви-
падку цей принцип має позна-
чатися на однакових вимогах 
національного правопорядку як 
до власних, так і до іноземних 
суб’єктів, як до чоловіків, так і 
до жінок. Як проголошує ст. 7 
Загальної декларації прав лю-

дини, всі люди рівні перед за-
коном і мають право на рівний 
захист перед ним. До того ж 
Ко н с т и т у ц і я  Ук р а їн и  п і д -
креслює, що всі люди вільні й 
рівні у своїй гідності та правах 
(ст. 21).

Рівність правопорядків для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві – це не-
обхідність залучення до право-
вої регламентації вказаних на-
ціональними колізійними при-
писами іноземних норм безвід-
носно до політичних, економіч-
них чи інших міркувань, неупе-
реджено й безсуперечно.

Принцип урахування між-
народних стандартів у пра-
вовій політиці міжнародного 
приватного права є потребою 
їх втілення й дотримання в усіх 
видах їх втілення в життя. 
Ідеться передовсім про міжна-
родні стандарти з прав людини, 
про міжнародне спілкування, 
договірну практику, виконання 
зобов’язань тощо.

Принцип гуманізму – це 
націленість правової політики 
в міжнародному приватному 
праві на індивідуальне благо, 
людяність, звернення на осо-
бистість, загальнолюдські пріо-
ритети, повагу до людини. Ось 
чому мета, завдання й засоби 
цієї політики мають бути підпо-
рядковані цьому принципу, тим 
більше, що й міжнародні акти, 
і внутрішні відповідають озна-
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ченому критерію. Так, Загальна 
декларація прав людини у ст. 6 
зазначає, що кожен має право 
н а  в из н анн я  й о г о  пр ав о -
суб’єктності. Відповідно до ст. 3 
Конституції України людина, її 
життя, здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека виз-
наються в Україні найвищою 
цінністю. Статті 16 − 18 Закону 
України «Про міжнародне при-
в ат н е  п р ав о»  п р и с вяч е н і 
колізійним нормам щодо пра-
вового статусу фізичних осіб; в 
інших колізійних нормах теж 
відчувається налаштованість 
на втілення цього принципу в 
життя. Наведені нормативні 
приклади вказують на те, що 
інтереси міжнародного спілку-
вання закликають кожну де-
ржаву поважати людину неза-
лежно від її державної належ-
ності і проведення державою 
правової політики, заснованої 
на загальнолюдському вимірі, 
цінностях і пріоритетах, а не 
тільки на підставах власної ви-
годи, користі, зиску щодо сус-
пільства, прав і свобод власних 
громадян. На сьогодні вже ми-
нули часи, коли політика і пра-
во виходили з одних принципів 
та спільної мети – створення 
блага для свого народу [6, 
с. 37].

Принцип легітимності 
ставить за мету визнання цієї 
політики окремими особами, 
соціальними групами й соціу-

мом. Вона повинна бути вира-
женням їх ідеалів, потреб, на-
мірів, інтересів, мети, завдань 
у питаннях упорядкування при-
ватноміжнародних суспільних 
відносин. Правова політика в 
міжнародному приватному 
праві повинна бути схвалена й 
визнана правильною, право-
мірною, а тому розроблення її 
змісту, реалізація її положень 
мають відповідати внутрішнім 
вітчизняним стандартам, відби-
вати соціальні запити і служити 
інструментом узгодження про-
тиріч і конфліктів у розгляду-
ваній царині.

Принцип демократизму 
означає можливість і необхід-
ність створення правової полі-
тики в міжнародному приватно-
му праві, її реалізацію за участі 
громадськості, широких верств 
населення, в усіх заінтересо-
ваних суб’єктів. Досліджуваний 
принцип передбачає обгово-
рення законопроектів, внесен-
ня пропозицій з поліпшення 
правового впорядкування при-
ватноміжнародних суспільних 
відносин в усіх видах діяль-
ності цієї правової політики, яку 
належить здійснювати заради 
всіх осіб, причетних до приват-
номіжнародних відносин, а 
тому її запровадження для за-
доволення вузьких групових ін-
тересів не допускається.

Принцип законності для 
правової політики в міжнарод-
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ному приватному праві стано-
вить собою неухильне виконан-
ня законів і відповідних їм ін-
ших правових актів усіма орга-
нами держави, посадовими й 
іншими особами. Для розгля-
дуваної сфери він полягає в 
тому, що діяльність і компетен-
ція всіх суб’єктів формування й 
реалізаці ї цієї політики ок-
реслюються законами, що тіль-
ки вони є нормативним підґрун-
тям її провадження й дотри-
мання. Цей принцип означає 
нормативну врегульованість, 
злагодженість, упорядкованість 
політичної діяльності, а відступ 
від нього на підставі політич-
них, економічних, ідеологічних 
чи інших чинників не повинен 
мати місце.

Провадження правової 
політики на засадах принципу 
законності ґрунтується на ви-
могах ст. 92 Конституції Украї-
ни, яка вказує на питання, які 
мають регулюватися виключно 
законами. Серед них є й ті, які 
тією чи іншою мірою потрапля-
ють у сферу міжнародного при-
ватного права, а саме: права та 
свободи людини і громадяни-
на, їх гарантії, правосуб’єктність 
громадян, іноземців, осіб без 
громадянства, засади регла-
ментування праці й зайнятості, 
шлюбу, сім’ї, виховання, право-
вий режим власності, правові 
основи підприємництва, зов-
нішніх зносин і зовнішньоеко-

номічної діяльності тощо. Як 
відзначає Є. П. Євграфова, за-
гальновизнаною в теорії права 
є думка вчених, що норматив-
но-правові акти саме у формі 
закону мали б упорядковувати 
стабільні, сформовані, типові, 
а не випадкові суспільні відно-
сини, що мають значний вплив 
на розвиток економіки, соціаль-
ної царини, довкілля, політич-
ної системи, міжнародних від-
носин України з іншими держа-
вами й міжнародними організа-
ціями [4, с. 31].

Відповідно, порушення 
принципу законності може при-
звести до нехтування прав і 
свобод учасників приватноміж-
народних відносин, погіршення 
їх правового статусу, недоско-
налого регламентування їх у 
сфері міжнародного приватно-
го права.

Принцип цілеспрямова-
ності – це чітке визначення 
мети правової політики в між-
народному приватному праві, 
проведення і слідування їй в 
ус іх видах і  формах ус іма 
суб’єктами її утворення й ре-
алізації. Цей принцип означає 
також деталізацію цілей, за-
вдань політики й і підпорядко-
ваність їм усієї діяльності.

Принцип доцільності ста-
новить собою відповідність за-
стосовуваних засобів меті, за-
вданням, принципам та іншим 
елементам при втіленні в жит-
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тя правової політики у міжна-
родному приватному праві, а 
також її умовам, характеристи-
ці приватноміжнародних сус-
пільних відносин, зовнішньому 
середовищу, політичній, еконо-
мічній, міжнародній обстановці 
тощо. Дехто з учених навіть від-
значав: що стосується норм 
міжнародного приватного пра-
ва, то в кожній державі дотри-
мувалися засад доцільності. І 
тільки виходячи із цього можна 
було дати ту чи іншу практичну 
відповідь на виникаючі запи-
тання [3, с. 7].

Принцип сполучення уп-
равління й самоорганізації у 
дослідждуваній політиці озна-
чає: з огляду на те, що діяль-
ність спрямована на приватну 
царину, де реалізуються індиві-
дуальна свобода, самостій-
ність, активність, власні інтере-
си тощо, цей принцип повинен 
виходити з необхідності поєд-
нання регулювання й самовпо-
рядковуваних начал. А разом з 
імперативними приписами до-
пускається застосування дис-
позитивних елементів, альтер-
нативних норм, стимулюючих 
можливостей учасників приват-
номіжнародних відносин при 
власноручному обранні вигід-
ного правопорядку.

Принцип науковості для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві має 
особливо важливе значення, у 

зв’язку з тим, що ця царина со-
ціального знання відносно мо-
лода й більшість її положень 
тільки починають осмислюва-
тись і розроблятися багато з 
них залишаються спірними, не 
сприймаються однозначно, от-
римують свою дозу критики, а 
основна маса проблем тільки 
очікує на увагу науковців. Тим 
не менше юридична наука та її 
рекомендації призначені слу-
жити суттєвою підмогою на 
шляху еволюції правової полі-
тики в цілому і правової політи-
ки в міжнародному приватному 
праві, зокрема.

Принцип гласності озна-
чає нагальну потребу відкрито-
го доступу до інформації, її за-
гальнодоступність, можливість 
о з н ай о м л енн я  з  р о б отою 
суб’єктів формування й реалі-
зації правової політики в між-
народному приватному праві. 
Він втілюється у відкритих за-
сіданнях сесій Верховної Ради 
України, діяльності Кабінету 
Міністрів України, інших вико-
навчих органів, у судових засі-
даннях, доступності норматив-
них актів внутрішнього й між-
народного рівнів, у судових рі-
шеннях, що повинні публікува-
тись у юридичних виданнях, 
розміщуватися в мережі Інтер-
нет, а також в обговоренні за-
конопроектів, у змозі вислов-
лювати свою думку щодо поліп-
шення правової регламентації 
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приватноміжнародних суспіль-
них відносин, у висвітленні в 
засобах масової інформації су-
дових справ, у тому числі за 
участі держави, та ін.

Принцип економічності 
виражається у важливості за-
лучення до правової політики 
в міжнародному приватному 
праві людських, правових, ма-
теріальних, фінансових та ін-
ших ресурсів, адекватних ї ї 
меті й завданням. Обсяг і якіс-
ні показники останніх є тими 
чинниками, що безпосередньо 
впливають на досягнення за-
планованого результату, а тому 
вибір і застосування таких ре-
сурсів для проведення в життя 
означеної політики мають бути 
не тільки ощадливими і дбай-
ливими, відповідними, виправ-
даними й розумними.

Принцип реалізму означає, 
що завдання правової політики 
в міжнародному приватному 
праві – максимально повно і 
ясно сприймати особливості 
приватно-міжнародних суспіль-
них відносин і чинники зовніш-
нього середовища з метою на-
лежної постановки цілей своєї 
діяльності, вибору конкретних 
засобів їх досягнення. Недо-
пустимим є сприйняття назва-
них відносин і можливостей 
впливу на них через ідеологі-
зовані, заангажовані корпора-
тивні й вузькогрупові окуляри, 
щ о  м о ж е  д е ф о р м у в а т и 

об’єктивне ставлення розгля-
дуваної політики до цих відно-
син і можливостей їх упорядку-
вання або навіть погіршити їх 
правову регламентацію.

Принцип стабільності 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві є одним 
із загальноорганізаційних, поз-
начається на необхідності най-
більш сталої стійкої й незмінної 
діяльності. Він указує на до-
цільну й раціональну організа-
цію такої політики. Для стабіль-
ності така організація повинна 
бути насамперед чітко встанов-
леною, офіційно закріпленою, 
публічно зміцненою й соціаль-
но відповідною. Постійні зміни 
політико-правового курсу (в 
тому числі і щодо міжнародно-
го приватного права) негативно 
впливають на розвитку законо-
давства, визначеності правоза-
стосування, спричиняють хао-
тичні й безладні організаційні 
заходи, що, у свою чергу, поз-
начаються на впорядкованості 
приватноміжнародних суспіль-
них відносин.

Принцип планомірності 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві – це 
потреба проведення на під-
ставі довгострокових і бага-
торічних планів, програм, кон-
цепцій розвитку й реформуван-
ня юридичного життя суспільс-
тва, а також його приватної 
сфери, в тому числі й приват-
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номіжнародної. До того ж озна-
ченій політиці належить мати й 
короткострокові плани наміче-
ної роботи щодо послідовного 
втілення в життя правових та 
о р г а н і з а ц і й н и х  з а хо д і в  з 
обов’язковою вказівкою мети, 
завдань, принципів, строків ви-
конання, наміченого результа-
ту тощо.

Принцип еволюційності 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві стано-
вить собою поступовість роз-
витку, зміни, реформування, 
вдосконалення упорядкованос-
ті приватноміжнародних сус-
пільних відносин, відмову від 
різких і стрибкоподібних пере-
ходів від одного типу правової 
політики до іншого, від револю-
ційних змін, до докорінних пе-
реворотів та ін. Досліджувана 
політика повинна провадитися 
поступово, безперервно, оми-
наючи круті віражі, злети й 
падіння, що забезпечить дію ін-
ших її принципів в аспекті між-
народного приватного права 
(зокрема стабільності, плано-
мірності), позначиться на ста-
лості, визначеності правового 
регулювання і правозастосу-
вання, сприятиме його зрозумі-
лості й певності для суб’єктів 
приватноміжнародних відно-
син.

Принцип комплексності 
допомагає правовій політиці 
націлитися на сукупність форм 

і видів діяльності, на внутріш-
ню й зовнішню структуру, інс-
титути й норми, на загальну й 
особливу частину міжнародно-
го приватного права тощо. Пра-
вова політика в міжнародному 
приватному праві не може ґрун-
туватись на розвитку лише од-
ного або декількох чинників, а 
повинна намагатись охопити 
своїм впливом всю сполуку 
елементів, процесів, явищ, що 
стосуються царини міжнарод-
ного приватного права, причо-
му як правових, так і організа-
ційних.

Принцип професійності 
має неабияке значення для 
правової політики в міжнарод-
ному приватному праві, адже 
суб’єктам її формування й ре-
алізації належить мати хоча б 
вищу юридичну освіту. Для 
його здійснення залучати до-
цільно фахівців у сфері міжна-
родного приватного права як 
теоретичної, так і практичної 
спрямованості, чиї спеціальні 
теоретичні і практичні знання й 
навички, отримані в результаті 
фахової підготовки й досвіду 
роботи, могли б стати в нагоді 
для запровадження правової 
політики в міжнародному при-
ватному праві.

Наступна група принципів 
– спеціальні правові й органі-
заційні принципи правової полі-
тики в міжнародному приватно-
му праві.
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Питання міжнародного публічного  
та приватного права

Принцип визнання благо-
набутих прав у правовій полі-
тиці в міжнародному приватно-
му праві займає чільне місце. 
Його завдання – показати, що 
цій політиці належить бути 
зорієнтованою на толерантне 
ставлення до неї, на визнання 
й підтримку прав, набутих за-
конним чином під дією інозем-
ного правопорядку, поблажли-
во ставитися до їх захисту і 
створити умови для сприяння 
їх реалізації.

Принцип визнання інозем-
них законів у правовій політиці 
міжнародного приватного пра-
ва слу жить визначальним 
орієнтиром, адже при належній 
указівці вітчизняного правопо-
рядку за допомогою колізійних 
приписів, що регулюють при-
ватноміжнародні відносини за-
лучаються норми зарубіжного 
правопорядку. Подібне визнан-
ня – необхідна передумова до-
тримання й реалізації благо-
набутих прав, а також інших 
принципів цієї групи.

Принцип сполучення віт-
чизняних та іноземних законів 
для правової політики в міжна-
родному приватному праві – 
ідейна передумова правотвор-
чості і правореалізації, на під-
ставі якої може бути здійснена 
правова регламентація приват-
номіжнародних суспільних від-
носин, для яких немає можли-
востей встановити суто ма-

теріальне регулювання.
Принцип опосередкова-

ності приватноміжнародних 
відносин виражається в тому, 
що правова політика в міжна-
родному приватному праві має 
бути зорієнтована на вико-
ристання правотворчості, пра-
вореалізації, організаційної 
діяльності, які в комплексному 
сприянні досягатимуть потріб-
ного ступеня порядку в розгля-
дуваній царині.

Принцип співробітництва 
п о л я г а є  в  т о м у,  що  в с і м 
суб’єктам формування й реалі-
зації правової політики в між-
народному приватному праві 
належить діяти узгоджено, ра-
зом брати участь у її здійснен-
ні спільно, об’єднавшись єди-
ною метою, завданнями, при-
нципами й методами діяль-
ності.

Принцип захисту націо-
нального правопорядку – це 
орієнтація правової політики 
в міжнародному приватному 
праві на оборону вітчизняних 
цінностей, підвалин правопо-
рядку, власних громадян, їх 
правового статусу, національ-
них інтересів при побудові й 
дії нормативного матеріалу, в 
організаційній діяльності на 
внутрішньому й міжнародно-
му рівнях. Засобів для цього 
достатньо: застереження про 
публічний порядок, надімпе-
ративні норми, матеріальне 
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регулювання, обстоювання і 
провадження своєї позиції в 
договірних відносинах з інши-
ми державами, встановлення 
відповідних колізійних норм 
та ін.

Принцип міжнародної взає-
модії вказує на те, що правовій 
політиці в міжнародному при-
ватному праві треба зважати 
на позиції інших держав, на ук-
ладені міжнародні договори, 

брати до уваги функціонування 
інших правопорядків, їх рів-
ність. Тому, як слушно вказував 
М. Вольф, міжнародне приват-
не право слід будувати в дусі 
міжнародного спілкування [2, 
c. 31].

На наше переконання, 
виділені принципи можуть пос-
лужити підгрунтям для Концеп-
ції правової політики в міжна-
родному приватному праві.
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ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ ЯК ПІДСТАВА 
КОНСТИТУЦІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІ

У статі аналізується порушення присяги судді як підстава для притягнення 
його до юридичної відповідальності. Спираючись на положення національного 
законодавства, судової практики й міжнародно-правових стандартів, авторка 
наводить ознаки порушення присяги судді.

Ключові слова: присяга судді, порушення присяги, звільнення судді, юри-
дична відповідальність.

А к т у а л ь н і с т ь  п и т а н ь , 
пов’язаних з притягненням суддів 
до юридичної відповідальності, зу-
мовлена низкою суспільно-полі-
тичних і правових чинників. Остан-
нім часом досить часто набувають 
широкого розголосу серед громад-
ськості випадки зловживань з боку 
суддів, як-то хабарництво і вчинен-
ня дій, несумісних з високим зван-
ням судді. Такі прецеденти викри-
вають проблеми в судовій системі, 
засвідчують, що не завжди на ви-
сокі посади суддів призначаються 
або обираються особи з високими 
моральними якостями й бездоган-
ною репутацією.

У вітчизняній науковій юри-
дичній літературі проблему при-
тягнення суддів до відповідаль-
ності досліджували Л. Є. Виногра-
дова [2], С. В. Подкопаєв [10, c. 119, 
121], Р. О. Куйбіда [5]. Судова ре-
форма 2010 р. внесла суттєві ко-

рективи в механізм виявлення й 
усунення правопорушень з боку 
суддів, зокрема, була змінена про-
цедура звільнення судді з посади 
за порушення присяги. У резуль-
таті цього протягом 2010 р. Вища 
рада юстиції звільнила за цією під-
ставою 39 суддів [3]. Ця чисель-
ність служителів Феміди, які втра-
тили свої повноваження, стала ре-
кордною для національної судової 
системи. Ось чому метою нашого 
дослідження є аналіз порушення 
суддею присяги як підстави для 
притягнення його до відповідаль-
ності.

Відповідно до п. 1 ст. 105 За-
кону України «Про судоустрій і ста-
тус суддів» суддя звільняється з 
посади у зв’язку з порушенням ним 
суддівської присяги. Факти, що 
свідчать про це, мають бути вста-
новлені Вищою кваліфікаційною 
комісією суддів України (далі – 
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ВККС) або Вищою радою юстиції 
(далі – ВРЮ) [9; 2010. – № 55/1/. – 
Ст. 1900]. Звільнення судді з поса-
ди на підставі порушення ним при-
сяги відбувається за поданням 
ВРЮ після розгляду цього питання 
на її засіданні згідно із Законом Ук-
раїни «Про Вищу раду юстиції» від 
15 січня 1998 р. [9; 1998. – № 6. – 
Ст. 206]. Після цього Верховна 
Рада або Президент України вида-
ють відповідний акт про звільнення 
судді з посади (постанову або 
указ).

Текст присяги судді, яку він 
складає під час першого призна-
чення на цю посаду, містить ст. 55 
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів»: «Я, (ім’я та прізви-
ще), вступаючи на посаду судді, 
урочисто присягаю об’єктивно, 
безсторонньо, неупереджено, не-
залежно та справедливо здійсню-
вати правосуддя, підкоряючись 
лише закону та керуючись принци-
пом верховенства права, чесно і 
сумлінно виконувати обов’язки 
судді, дотримуватися морально-
етичних принципів поведінки судді, 
не вчиняти дій, що порочать зван-
ня судді та принижують авторитет 
судової влади».

Як справедливо відзначає 
А. В. Маляренко, зі змісту цієї при-
сяги зрозуміло, що суддя, беручи 
на себе обов’язок відправляти пра-
восуддя, зобов’язується суворо 
додержуватися морально-етичних 
принципів, а також поводитися, як 
порядна, гідна високої посади лю-

дина [6, c. 27].
Конституційний Суд України в 

Рішенні від 11 березня 2011 р., 
№ 2-рп/2011 констатував, що до-
тримання присяги є обов’язком 
судді. Оскільки останній кореспон-
дується п. 5 ч. 5 ст. 126 Конституції 
України, Суд підкреслив його кон-
ституційно-правовий характер і 
визначив цю присягу як «односто-
роннє, індивідуальне, публічно-
п р а в о в е ,  к о н с т и т у ц і й н е 
зобов’язання судді» [9; 2011. – 
№ 23.– Ст. 965]. Її порушення – 
одна з підстав для звільнення суд-
ді з посади за п. 5 ч. 5 ст. 126 Ос-
новного Закону.

У наукових юридичних джере-
лах конституційну відповідаль-
ність визначають як конституційне 
провадження розслідувань і при-
тягнення до відповідальності ви-
щих органів влади та їх посадових 
осіб за порушення конституції та 
інших законів [14, c. 320]. Отже, 
звільнення з посади за порушення 
присяги є видом конституційно-
правової відповідальності судді, 
що тягне за собою суттєві зміни 
його правового статусу. Підстави 
й порядок застосування відповід-
них положень Основного Закону 
мають бути чіткими й однознач-
ними, виключати можливість 
довільного їх тлумачення.

Міжнародні стандарти наго-
лошують на правовій визначенос-
ті підстав притягнення суддів до 
відповідальності. У Європейській 
хартії про статус суддів 1998 р. вка-
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зано, що підстави звільнення суд-
ді мають бути чітко окреслені у від-
повідному законі (п. 5.1) [7, c. 94]. 
Згідно з висновком Консультатив-
ної ради європейських суддів для 
Комітету міністрів Ради Європи від 
19 листопада 2002 р., № 3 (2002) 
«Про принципи та правила, що ре-
гулюють професійну поведінку 
суддів, зокрема, етичні норми, не-
сумісну з посадою поведінку та не-
упередженість» у кожній країні за-
кон або базові правові положення, 
які застосовуються до суддів, по-
винні окреслювати в якнайточні-
шому формулюванні порушення, 
які можуть призвести до застосу-
вання дисциплінарних санкцій [7, 
c. 147].

Поняття «порушення присяги 
судді» вперше визначено у ст. 32 
Закону України «Про Вищу раду 
юстиції», що пов’язано із судовою 
реформою 2010 р. [9; 2010.– № 37. 
– Ст. 1242]. До таких порушень на-
лежать:

– вчинення суддею дій, що га-
ньблять звання судді й можуть 
вик лик ат и  с у мн ів  у  й о г о 
об’єктивності, неупередженості й 
незалежності, у чесності й непід-
купності судових органів;

– незаконне отримання ним 
матеріальних благ або здійснення 
витрат, що перевищують доходи 
цього судді або членів його сім’ї;

умисне затягування суддею 
строків розгляду справи понад 
терміни, встановлені законом;

порушення ним морально-

етичних принципів поведінки.
Порушенням присяги судді, 

який обіймає адміністративну по-
саду в суді, є також невиконання 
ним пов’язаних з процесуальними 
діями обов’язків, установлених для 
відповідної посади.

Експерти Венеціанської ко-
місії, оцінюючи вказану редакцію 
ст. 32 Закону України «Про Вищу 
раду юстиції», відзначили надмір-
ну загальність перелічених вище 
підстав порушення присяги судді. 
Вони вказали, що метою цього по-
ложення Закону має бути конста-
тація всіх можливих дій, що мо-
жуть містити причини для притяг-
нення судді до дисциплінарної від-
повідальності, що тягнуть за со-
бою відповідні санкції. Точність і 
передбачуваність таких підстав 
необхідні для правової визначе-
ності й особливо для гарантій не-
залежності суддів, для чого треба 
прагнути уникати їх розпливчас-
тості й надто широких тлумачень 
[13, п. 45].

Ані в цьому Законі, ані в ука-
заному Рішенні Конституційного 
Суду не конкретизуються 
об’єктивні критерії кваліфікації 
проступків судді, що стосуються 
питань порушення присяги. Уста-
новити їх зміст можна шляхом 
аналізу інших положень чинного 
законодавства, судової практики й 
міжнародно-правових стандартів. 
Отже, розглянемо детальніше 
види порушень суддею присяги.

1. Учинення дій, що порочать 
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звання судді й можуть викликати 
сумнів в об’єктивності, неуперед-
женості й незалежності судді, в 
чесності й непідкупності судових 
органів. Як випливає із ч. 1 ст. 84 
Закону України «Про судоустрій та 
статус суддів», розгляд питання 
про наявність факту порушення 
суддею присяги відбувається згід-
но з процедурою дисциплінарного 
провадження, а його ч. 1 ст. 83 на-
зиває підстави дисциплінарної від-
повідальності судді:

– істотні порушення норм про-
цесуального права при відправ-
ленні правосуддя, пов’язані, зокре-
ма, з відмовою особі в доступі до 
правосуддя з підстав, не передба-
чених законом, порушення вимог 
щодо розподілу й реєстрації справ 
у суді, правил підсудності чи підві-
домчості, необґрунтоване вжиття 
заходів забезпечення позову;

– невжиття суддею заходів 
стосовно розгляду заяви, скарги 
чи справи протягом строку, вста-
новленого законом;

– порушення вимог щодо не-
упередженого розгляду справи, 
зокрема, порушення правил відво-
ду (самовідводу);

– систематичне або грубе од-
норазове порушення правил суд-
дівської етики, що підриває авто-
ритет правосуддя;

– розголошення таємниці, що 
охороняється законом, у тому чис-
лі таємниці нарадчої кімнати або 
відомостей, які стали відомими 
судді під час розгляду справи в за-

критому судовому засіданні;
– неподання або несвоєчасне 

подання для оприлюднення де-
кларації про майно, доходи, витра-
ти й зобов’язання фінансового ха-
рактеру за минулий рік за формою 
і в порядку, встановленими Зако-
ном України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції».[9; 2011. 
– № 44. – Ст. 1764].

Аналіз наведених положень 
свідчить, що чинне законодавство 
чітко не розмежовує, які з указаних 
порушень є підставою для дис-
циплінарної відповідальності, а які 
– для звільнення, отже, може ста-
тися подвійне покарання судді. Ці 
питання цілком покладені на роз-
суд органів, що накладають санкції 
на суддів, – на ВРЮ й ВККС. За п. 5 
ст. 8 Закону України «Про судоус-
трій і статус суддів» за наслідками 
дисциплінарного провадження 
ВККС може прийняти рішення про 
направлення рекомендації до 
ВРЮ для вирішення питання щодо 
внесення подання про звільнення 
судді з посади за наявності для 
цього підстав. Отже, існує потреба 
в розмежуванні повноважень ука-
заних органів у цій царині.

Роз’яснення змісту порушен-
ня присяги судді можна знайти у 
прикладах із судової практики. 
Узагальнення практики розгляду 
Вищим адміністративним судом 
України (далі – ВАС України) як су-
дом першої інстанції справ стосов-
но оскарження актів Верховної 
Ради, Президента України, ВРЮ 
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про звільнення суддів з посади у 
зв’язку з порушенням присяги по-
казало, що, оцінюючи оскаржені 
рішення ВРЮ про звільнення з по-
сади за порушення присяги, ВАС 
України надає оцінку кожному фак-
ту порушення окремо, встановлю-
ючи наявність чи відсутність ознак 
порушення в сукупності всіх до-
сліджених обставин. Неприпусти-
мим з точки зору дотримання при-
сяги й обов’язків судді справ ВАС 
України визнав: (а) порушення пра-
вил підсудності, (б) необґрунтова-
не вжиття заходів забезпечення 
позову й (в) інші порушення норм 
процесуального права і вчинки 
судді, що явно свідчать про його 
несумлінність, нечесність, уперед-
женість при здійсненні правосуд-
дя, які здебільшого мали систем-
ний характер (наприклад, виправ-
лення судових рішень після їх ого-
лошення, розгляд спорів про пра-
во власності в порядку окремого 
провадження замість позовного, 
систематичне порушення строків 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ).

Водночас ВАС України не виз-
нає порушенням присяги порушен-
ня норм процесуального або ма-
теріального права, якщо при роз-
гляді справи не було встановлено 
фактів, які свідчили б про умисне 
порушення закону суддею або про 
його несумлінність, упередженість, 
а наслідки порушення ним закону 
при розгляді справи були неіс-
тотними [11].

Отже, на підставі аналізу по-
зицій ВАС України можемо зроби-
ти висновок, що суттєвими озна-
ками порушення присяги судді є:

– прямий умисел судді: ухва-
люючи судове рішення, він має чіт-
ко усвідомлювати протиправність 
своїх дій (або бездіяльності), пере-
дбачати їх негативні наслідки й 
можливість їх настання;

– порушення суддею засад 
безсторонності розгляду справи: 
коли суддя при постановленні рі-
шення свідомо стає на бік однієї зі 
сторін по справі, ігноруючи при цьо-
му права й законні інтереси іншої, 
або в інший спосіб демонструє 
свою упередженість;

– істотні негативні наслід-
ки, що знаходяться у прямому 
причинному зв’язку з діями судді: 
якщо внаслідок рішення настали 
суттєві порушення прав і законних 
інтересів особи, декількох осіб, гру-
пи осіб або держави.

2. Недотримання суддею ви-
мог та обмежень, установлених 
Законом України «Про засади за-
побігання і протидії корупції» від 
7 квітня 2011 р. Указаним Законом 
встановлюється низка обмежень 
для посадових осіб органів де-
ржавної влади, що стосуються ви-
користання службового положен-
ня, отримання подарунків, роботи 
близьких осіб в одній установі, фі-
нансового контролю (статті 6–12). 
До таких осіб належать і професій-
ні судді (пп. ґ п. 1 ст. 4). Приміром, 
суддя зобов’язаний щорічно до 1 
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квітня подавати за місцем роботи 
декларацію про власне майно, до-
ходи, витрати й зобов’язання фі-
нансового характеру за минулий 
рік (ст. 12).

Стаття 53 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
містить вимоги щодо несумісності 
суддів, а саме забороняється: 
(а) перебувати на посаді судді од-
ночасно із зайняттям посади в 
будь-якому іншому органі держав-
ної влади, органі місцевого само-
врядування і з представницьким 
мандатом; (б) поєднувати діяль-
ність судді з підприємницькою або 
адвокатською, з будь-якою іншою 
оплачуваною роботою (крім викла-
дацької, наукової і творчої), а також 
входити до складу керівного орга-
ну чи наглядової ради підприємс-
тва або організації, що має на меті 
одержання прибутку; (в) належати 
до політичної партії чи професійної 
спілки, виявляти прихильність до 
них, брати участь у політичних ак-
ціях, мітингах і страйках.

3. Умисне затягування суд-
дею строків розгляду справи по-
над установлені законом термі-
ни. Цей вид порушення досить лег-
ко визначити, оскільки строки су-
дового провадження чітко вста-
новлені процесуальним законо-
давством (приміром, ст. 157 ЦПК 
України і 122 КАС України). Цілком 
очевидно, що їх недотримання 
може стати підставою для притяг-
нення судді до відповідальності. 
Але варто відзначити, що не будь-

яке порушення розумних строків 
судового розгляду є приводом для 
звільнення судді з посади, оскіль-
ки воно є підставою також для на-
кладення дисциплінарного стяг-
нення. На нашу думку, в даному 
разі ВРЮ має керуватися фактич-
ними обставинами справи й тими 
наслідками, які мали для позивача 
протиправні дії судді або його без-
діяльність. Одиничне порушення 
процесуальних строків, брак умис-
лу судді на заподіяння шкоди й на-
явність фактів затягування проце-
су з боку сторін, безсумнівно, свід-
читиме на користь судді. Якщо ж 
відповідні порушення системні, іс-
нують численні факти затягування 
розгляду судових справ з вини суд-
ді, якщо він не в змозі належним 
чином організувати свою роботу, 
його дії можна розглядати як пору-
шення присяги. У таких випадках 
ВРЮ має встановити, чи не притя-
гався суддя до дисциплінарної від-
повідальності з аналогічних під-
став. При оцінці обставин справи 
ВРЮ варто керуватися критеріями 
«розумності» судових строків, на-
працьованих Європейським судом 
з прав людини, як-от: складність 
справи, поведінка заявника, судо-
вих та інших державних органів, 
значущість для заявника питання, 
що знаходиться на розгляді суду, 
та ін. [1, c. 37].

4. Порушення суддею мо-
рально-етичних принципів по-
ведінки. Закон України «Про су-
доустрій і статус суддів» за-



2��2013/123

Проблеми судоустрою
кріплює, що питання етики суд-
дів визначаються Кодексом 
суддівської етики, затвердже-
ним з’ їздом суддів України 
(ст. 56). Цей документ, ухвале-
ний ХІ з’їздом суддів України 
22 лютого 2013 р. (далі – Ко-
декс), містить низку рекомен-
дацій суддям в період перебу-
вання на посаді щодо належної 
поведінки – як службової, так і 
позаслужбової. У Кодексі вка-
зано, що суддя повинен:

бути прикладом неухильного 
додержання вимог закону і при-
нципу верховенства права, при-
сяги судді, а також високих стан-
дартів поведінки з метою зміцнен-
ня віри громадян у чесність, неза-
лежність, неупередженість і спра-
ведливість суду;

виконувати свої професійні 
обов’язки неупереджено, з ураху-
ванням виключно фактів, установ-
лених на підставі власної оцінки 
доказів, розуміння закону, верхо-
венства права, що є гарантією 
справедливого розгляду справи в 
суді, незважаючи на будь-які зов-
нішні впливи, стимули, загрози, 
втручання або публічну критику;

старанно й неупереджено ви-
конувати покладені на суддю 
обов’язки, вживати заходів для 
поглиблення своїх знань і вдоско-
налення практичних навичок;

здійснювати судочинство в 
межах і в порядку, визначених 
процесуальним законом, виявля-
ти при цьому тактовність, ввіч-

ливість, витримку й повагу до 
учасників судового процесу та ін-
ших осіб;

не допускати проявів непова-
ги до людини за ознаками раси, 
статі, національності, релігії, полі-
тичних поглядів, соціально-еконо-
мічного становища, фізичних вад 
тощо й не дозволяти цього ін-
шим;

виконувати обов’язки судді 
безсторонньо й неупереджено, 
утримуватися від поведінки, будь-
яких дій або висловлювань, які 
можуть призвести до виникнення 
сумнівів у рівності професійних 
суддів, народних засідателів і при-
сяжних при здійсненні правосуд-
дя;

виявляти повагу до права на 
інформацію про судовий розгляд, 
не допускати порушення принци-
пу гласності процесу;

надавати засобам масової 
інформації можливість отримува-
ти інформацію, не допускаючи при 
цьому порушення прав і свобод 
громадян, приниження їх честі й 
гідності, а також авторитету пра-
восуддя;

утримуватися від публічних 
заяв, коментувати в засобах ма-
сової інформації справи, які пере-
бувають у провадженні суду, й на-
ражати сумнів на судові рішення, 
що набрали законної сили;

не розголошувати інформа-
ції, що стала відома судді у зв’язку 
з розглядом справи;

уникати позапроцесуальних 
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взаємовідносин з кимось із учас-
ників процесу або його представ-
ником у справі за відсутності ін-
ших учасників;

надавати пріоритет від-
правленню правосуддя над усі-
ма іншими видами діяльності;

бути прикладом законос-
лухняності [4].

З аналізу змісту цього Ко-
дексу не можна визначити кон-
кретні дії, що свідчать про по-
рушення суддею морально-
етичних засад у своїй про-
фесійній діяльності або поведінці. 
Натомість цей кодифікований акт 
містить оцінні критерії, на підставі 
яких можна зробити висновок про 
поведінку судді в конкретній ситу-
ації. При їх застосуванні також ціл-
ком доречно керуватися загаль-
ноприйнятими уявленнями про 
чесність, справедливість та інші 
високі моральні якості людини, які 
суспільство сприймає позитивно. 
Так, досить детально етичні стан-
дарти суддівської професії випи-
сані в Бангалорських принципах 
поведінки суддів, схвалених резо-
люцією Економічної й Соціальної 
Ради ООН від 27 липня 2006 р., 
№ 2006/23. Оскільки вказаний до-
кумент для України є рекоменда-
ційним, його положення не можуть 
вважатися нормами імперативної 
дії. Однак деякі з них все ж таки 
можуть служити критеріями оцінки 
дій українських суддів з токи зору 
загальноприйнятих моральних на-
станов [7, c. 28-34].

Важливим питанням при оцін-
ці дій судді ВРЮ і ВККС є визна-
чення умислу на порушення при-
сяги. Згідно зі ст.6 Закону «Про су-
доустрій та статус суддів», від-
правляючи правосуддя, суди є не-
залежними від будь-якого незакон-
ного впливу. Як зазначає Консти-
туційний Суд України в Рішенні від 
1 грудня 2004 р., № 19-рп/2004, 
«незалежність суддів полягає пе-
редусім у їхній самостійності, 
непов̀язаності при здійсненні пра-
восуддя будь-якими обставинами 
та іншою, крім закону, волею» [9; 
2004. – № 49. – Ст. 3220]. У п. 2 пос-
танови Пленуму Верховного Суду 
України «Про незалежність судової 
влади» № 8 від 13 червня 2007 р. 
роз’яснюється, що незалежність 
суддів – основна передумова їх 
об’єктивності й неупередженості, 
виходячи з чого суддя у своїй 
діяльності підкорюється лише за-
кону й нікому не підзвітний. Суд-
дям забезпечується свобода не-
упередженого вирішення судових 
справ відповідно до їх внутрішньо-
го переконання, що ґрунтується на 
вимогах закону. Рішення в судовій 
справі має ґрунтуватися на всебіч-
ному, повному й об’єктивному до-
слідженні всіх обставин справи, під 
час якого не може надаватися пе-
ревага правовій позиції будь-якого 
учасника судового процесу, в тому 
числі прокурора, захисника, пред-
ставників юридичних чи фізичних 
осіб [12, c. 2-6].

До того ж суддя при постанов-



2��2013/123

Проблеми судоустрою
ленні рішення користується так 
званим суддівським індемніте-
том (свободою діяльності), що 
виключає його відповідальність за 
правову позицію по справі, якщо 
вона вкладається в передбачені 
законом межі. Наприклад, кожна 
стаття Особливої частини КК Ук-
раїни має мінімальну й максималь-
ну межу призначення покарання 
– від найм’якшого до найсуворішо-
го, причому така розбіжність іноді 
є досить суттєвою. У такому ви-
падку вибір судді залежатиме як 
від положень Загальної частини КК 
та обставин справи, так і від осо-
бистого переконання. Це його пра-
вова позиція по справі. Міжнарод-
но-правові стандарти й чинне на-
ціональне законодавство в такому 
разі стають на захист судді. Так, 
відповідно до п. 68 Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи 
«Щодо суддів: незалежність, ефек-
тивність та обов’язки» від 17 лис-
топада 2010 р. тлумачення закону 
оцінювання фактів або доказів, що 
здійснюють судді для вирішення 
справи, не повинна бути приводом 
для кримінальної відповідаль-
ності, крім випадків злочинного на-
міру [15]. У п. 4 вказаної постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
теж підкреслюється, що суддя не 
зобов’язаний давати будь-які по-
яснення щодо вже розглянутих 
справ або тих, що знаходяться в 
його провадженні, а також надава-
ти їх будь-кому для ознайомлення, 
крім випадків і в порядку, передба-

чених законом.
Проблемним у теорії й на 

практиці є визначення межі між 
правовою позицією по справі й за-
відомим винним порушенням чин-
ного законодавства. Як свідчать 
практикуючі судді, зробити це 
вкрай складно, подекуди взагалі 
неможливо, оскільки йдеться про 
суб’єктивну оцінку положень чин-
ного законодавства, а кожен фах-
івець розуміє аналогічні норми за-
кону дещо по-різному.

Наступним складним момен-
том для правової кваліфікації дій 
або бездіяльності судді, що ста-
новлять зміст порушення присяги, 
є усунення судової помилки, тобто 
необережної хибної оцінки справи 
суддею. Традиційно вважається, 
що механізмом усунення судових 
помилок є оскарження рішення до 
вищого суду. В Україні це суди апе-
ляційної й касаційної інстанцій. 
Процесуальне законодавство пе-
редбачає порядок оскарження су-
дових рішень, а також підстави для 
їх скасування, які в цілому є спіль-
ними для всіх видів судочинства. 
Це: (а) невідповідність викладених 
у рішенні висновків суду фактич-
ним обставинам справи, (б) суттє-
ве порушення процесуального за-
конодавства, (в) неправильне за-
стосування матеріального закону, 
(г) неповне з’ясування або недове-
деність обставин, що мають зна-
чення для справи, (д) однобічність 
або неповнота досудового розслі-
дування. Виникає запитання: чи 
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можуть ці обставини бути підста-
вами для звільнення судді за по-
рушення присяги? Позитивна від-
повідь на нього означатиме, що 
кожного суддю можна притягнути 
до конституційної відповідальності 
за постановлення рішення, яке в 
подальшому скасовано чи змінено 
вищим судом. За даними ДСА Ук-
раїни за 2011 р., суди загальної 
юрисдикції розглянули по першій 
інстанції близько 8 млн справ, з 
яких лише 17 % було оскаржено в 
апеляційному порядку [8]. Безу-
мовно, не можна притягти до від-
повідальності суддів місцевих 
судів за всі рішення, які скасовують 
або змінюють апеляційні й касацій-
ні суди.

Зазначене ускладнює й п. 10 
уже згадуваної постанови Плену-
му Верховного Суду України, в яко-
му вказано: (а) виключне право пе-
ревірки законності й обґрунтова-
ності судових рішень має відповід-
ний суд згідно з процесуальним 
законодавством; (б) оскарження в 
будь-який спосіб судових рішень, 
діяльності судів і суддів щодо роз-
гляду й вирішення справи поза пе-
редбаченим процесуальним зако-
ном порядком у справі не допус-
кається; в) суди повинні відмовля-
ти у прийнятті позовів і заяв з та-
ким предметом [12, c. 2-6]. Анало-
гічне правило міститься й у міжна-
родних документах. Згідно з п. 70 

Рекомендації Комітету міністрів 
Ради Європи «Щодо суддів: неза-
лежність, ефективність та 
обов’язки» судді не повинні нести 
особисту відповідальність за ви-
падки, коли їх рішення були скасо-
вані або змінені у процесі апеля-
ційного розгляду (курсив авторки 
– О. О.) [15].

Вагомою гарантією від неза-
конного притягнення судді до від-
повідальності є положення ч. 2 
ст. 83 Закону України «Про судоус-
трій і статус суддів», за яким ска-
сування або зміна судового рішен-
ня не тягне за собою дисциплінар-
ної відповідальності судді, який 
брав участь у його ухваленні, крім 
випадків, коли ним допущено 
умисне порушення норм права чи 
в наявності неналежне ставлення 
до службових обов’язків.

Підводячи підсумок наведе-
ним міркуванням, зазначимо, що 
порушення присяги судді відповід-
но до національного законодавс-
тва, судової практики й міжнарод-
но-правових стандартів полягає в 
умисному вчиненні суддею при від-
правленні правосуддя дій або без-
діяльності, передбачених ч. 2 
ст. 32 Закону України «Про Вищу 
раду юстиції», внаслідок яких 
мали місце суттєві порушення 
особистих прав і законних інте-
ресів особи, декількох осіб, групи 
осіб або держави.
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НАРУШЕНИЕ ПРИСЯГИ КАК ОСНОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ СУДЬИ

Овчаренко Е. Н.
В статье анализируется нарушение присяги судьи как основание для привле-

чения его к юридической ответственности. Опираясь на положения национального 
законодательства, судебной практики и международно-правовых стандартов, автор 
приводит признаки нарушения присяги судьи.

Ключевые слова: присяга судьи, нарушение присяги, увольнение судьи, юриди-
ческая ответственность.

VIOLATION OF JUDICIAL OATH AS THE CONSTITUTIONAL AS THE 
RESPONSIBILITY OF JUDGES

Ovcharenko О. М.
The author analyzes breaches of judicial oath as a reason for legal liability of a judge. 

Based on the provisions of national legislation, judicial practice, and international legal 
standards significant signs of the violation of judicial oath are presented.

Key words: judicial oath, violation of judicial oath, removal of a judge, legal responsibility 
of a judge.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПРЕД’ЯВЛЕННЯ  
І ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ ЦИВІЛЬНОГО 
ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Розглядаються загальні положення пред’явлення і підтримання прокуро-
ром цивільного позову у кримінальному провадженні. Характеризується фун-
кціональна спрямованість діяльності прокурора в цьому напрямку. Виявлені 
прогалини й недоліки в її законодавчому регулюванні та практичній реалізації, 
надані пропозиції по їх усуненню.

Ключові слова: прокурор, цивільний позов, кримінальне провадження, 
представництво, відшкодування шкоди.

Актуальність даної публі-
к а ц і ї  з у м о в л е н а  т и м,  що 
пред’явлення й розгляд цивіль-
ного позову є усталеним шля-
хом відшкодування заподіяної 
злочином шкоди у криміналь-
ному процесі України. Зазначе-
на проблематика отримала до-
статньо повне відбиття у нау-
ковій юридичній літературі, зок-
рема, ї ї  досліджували так і 
вчені, як Б. Л. Ващук [2], Я. О. 
Клименко [7], О. В. Крикунов 
[8], Л. Л. Нескороджена [14], 
побічно – С. В. Давиденко [5], 
М. І. Гошовський, О. П. Кучинсь-
ка [Див.: 3; 4; 9] та ін. Щодо за-
безпечення прокурором прав 
та законних інтересів потерпі-
лого ці питання висвітлювали-
ся також у попередніх публіка-
ціях автора. Проте необхідність 

чергового звернення до цієї те-
матики зумовлена змінами, що 
відбулись у правовій регламен-
тації діяльності прокурора з 
пред’явлення й підтримання 
цивільного позову у криміналь-
ному провадженні, викликани-
ми прийняттям нового Кримі-
нального процесуального ко-
дексу України від 13 квітня 
2012 р.(далі – КПК України), а 
також внесенням змін до Зако-
ну України «Про прокуратуру» 
від 18 вересня 2012 р. (далі – 
Закон) [17].

Проаналізувавши дефініції 
конструкції «інститут цивільно-
го позову в кримінальному про-
вадженні», що наводяться в 
юридичній літературі [Див.: 7, 
с. 36; 14, с. 5; 15, с. 33; 16, с. 8], 
можемо констатувати, що по-
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зовний спосіб примусового від-
ш к о д у в а н н я  н а с а м п е р е д 
пов’язаний із пред’явленням 
потерпілим вимоги про стяг-
нення заподіяної злочином 
шкоди. Одночасно така вимога 
має набувати форми позовної 
заяви і на неї поширюються по-
ложення цивільного й цивіль-
но-процесуального права, ос-
кільки цивільний позов у кримі-
нальному провадженні збері-
гає свою цивільно-процесуаль-
ну сутність [10, с. 4]. Сама мож-
ливість спільного розгляду 
цивільного позову і криміналь-
ної справи вбачається дослід-
никами в наявності єдиного 
юридичного факту, який ле-
жить в основі притягнення осо-
би до кримінальної й цивільно-
правової відповідальності в тих 
випадках, коли злочином за-
вдано майнової чи моральної 
шкоди [7, с. 34].

Дослідники справедливо 
наголошують на публічному ха-
рактері інституту цивільного 
позову [Див.:  1,  с.  149; 19, 
с. 226]. У силу цього важлива 
роль у забезпеченні відшкоду-
вання заподіяної злочином 
шкоди за допомогою цивільно-
го позову належить органам 
прокуратури. За ст. 128 КПК Ук-
раїни особа, якій кримінальним 
правопорушенням або іншим 
суспільно небезпечним діян-
ням завдано майнової та/або 
моральної шкоди, має право 

під час кримінального провад-
ження до початку судового роз-
гляду пред’явити цивільний по-
зов до підозрюваного, обвину-
ваченого або до фізичної чи 
юридичної особи, яка за зако-
ном несе цивільну відповідаль-
ність за шкоду, завдану діяння-
ми підозрюваного, обвинуваче-
ного або неосудної особи, яка 
вчинила суспільно небезпечне 
діяння. Згідно із ч. 3 цієї статті 
цивільний позов в інтересах 
держави пред’являється проку-
рором. Такий же позов може 
бути поданий ним у встановле-
них законом випадках, також в 
інтересах громадян, які через 
фізичне чи матеріальне стано-
вище, неповноліття, похилий 
вік, недієздатність або обмеже-
ну дієздатність неспроможні 
самостійно захистити свої пра-
ва.

Правовий статус прокуро-
ра у кримінальному провад-
женні визначається виконуючи-
ми ним функціями, а також на-
даними йому повноваженнями. 
Так, за ч. 2 ст. 36 КПК України у 
досудовому кримінальному 
провадженні він виступає про-
цесуальним керівником досу-
дового розслідування, а в су-
довому – державним обвинува-
чем. Відповідно до ч. 2 ст. 37 
КПК прокурору надаються пов-
новаження у кримінальному 
провадженні з його початку до 
завершення. Це означає, що 
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одна й та сама посадова особа 
органів прокуратури в одному 
кримінальному провадженні 
послідовно набуває різного 
п р а в о в о г о  с т а т у с у ,  щ о 
об’єднується спільним понят-
тям «прокурор».

При цьому, коли прокурор 
пред’являє цивільний позов, він 
не стає цивільним позивачем, 
тоді як ця процедура тягне за 
собою набуття особою, в інте-
ресах якої було пред’явлено 
позов, − набуття всього комп-
лексу прав цивільного позива-
ча. Оскільки пред’явлення про-
курором цивільного позову від-
бувається в силу принципу пуб-
лічності, слід визнати обґрун-
тованою позицію дослідників, 
які стверджують, що прокурор 
не зобов’язаний підтримувати 
цивільний позов і повинен від-
мовитися від нього, якщо в ре-
зультаті судового розгляду він 
дійде висновку про його не-
обґрунтованість [Див.: 1, с. 152; 
13, с. 3]. Але така відмова не 
позбавляє особу, якій злочи-
ном заподіяно шкоду, ані права 
самостійно підтримувати цей 
позов далі, ані пред’явити його 
в порядку цивільного судочинс-
тва.

Звертає на себе увагу об-
ставина, що у згаданому вище 
п. 12 ч. 2 ст. 36 КПК України го-
вориться лише про пред’явлення 
прокурором цивільного позову 
і не згадується про можливість 

його підтримання. Не містять 
указівок на це й інші положення 
КПК. Ось чому виникає запи-
тання: чи зобов’язаний проку-
рор підтримувати пред’явлений 
ним цивільний позов? Воно має 
практичне значення, напри-
клад, коли йдеться про наслід-
ки неприбуття до суду цивіль-
ного позивача. Так, згідно зі 
ст. 326 КПК, якщо в судове за-
сідання не прибули цивільний 
позивач, його представник чи 
законний представник, суд за-
лишає позов без розгляду. Ос-
кільки присутність у судовому 
засіданні прокурора вказаною 
статтею не розглядається в 
числі винятків з указаного пра-
вила, постає ще одне запитан-
ня: як діяти суду, якщо особа, в 
інтересах якої прокурором 
пред’явлено позов, не з’явилась 
у судове засідання. Як слушно 
вважає А. П. Бегма, у випадках 
пред’явлення цивільного позо-
ву прокурором на нього в пов-
ному обсяз і  пок ладається 
зобов’язання доводити підста-
ви й умови позову, а також під-
тримувати його у суді [1, с. 154]. 
Тому навіть за відсутності осо-
би, в інтересах якої прокурор 
пред’явив цивільний позов, ос-
танній має бути розглянутий на 
підставі доводів прокурора. Ра-
зом із тим, на наше переконан-
ня, це положення потребує 
більш чіткої конкретизації в 
КПК України.
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Підтримання цивільного 

позову полягає в активному об-
стоюванні необхідності його за-
доволення перед судом під час 
підтримання державного обви-
нувачення. Проте залишається 
нез’ясованим, чи вправі проку-
рор продовжувати діяльність з 
підтримання цивільного позову 
поза межами кримінального 
провадження. За ч. 7 ст. 128 
КПК особа, яка не пред’явила 
цивільного позову в криміналь-
ному провадженні, а також осо-
ба, цивільний позов якої зали-
шено без розгляду, мають пра-
во пред’явити його в порядку 
цивільного судочинства. У ч. 3 
ст. 129 КПК говориться, що при 
виправданні обвинуваченого 
за відсутності в його діях скла-
ду кримінального правопору-
шення або з’ясуванні його не-
причетності до вчинення кримі-
нального правопорушення, а 
також у разі неприбуття цивіль-
ного позивача суд залишає по-
зов без розгляду. Не вирішуєть-
ся він і під час закриття кримі-
нального провадження. З на-
шого погляду, в усіх названих 
випадках прокуророві, який 
пред’явив цивільний позов, на-
лежить продовжити діяльність 
з підтримання останнього й за 
межами кримінального провад-
ження, доки заподіяна кримі-
нальним правопорушенням 
шкода не буде відшкодована. 
Однак законодавство не надає 

правових механізмів реалізації 
вказаного завдання.

Наведені та інші проблеми, 
що стосуються пред’явлення й 
п і д т р и м а н н я  п р о к у р о р о м 
цивільного позову у криміналь-
ному провадженні виникають 
тому, що правова природа цієї 
його діяльності чітко не озна-
чена. Насамперед залишаєть-
ся невирішеним питання, в ме-
жах якої функції прокуратури 
прокурор пред’являє й підтри-
мує цивільний позов у кримі-
нальному процесі. У зв’язку з 
тим, що пред’явлення й підтри-
мання цивільного позову є дис-
креційним правом прокурора, 
яке реалізується ним залежно 
від наявності відповідних під-
став та їх значущості, а його 
процесуальний статус при цьо-
му не змінюється, цю його 
діяльність можна розглядати як 
додаткову, субсидіарну щодо 
основної процесуальної функ-
ції прокурора у кримінальному 
провадженні або ж як її спе-
цифічну форму. Але законо-
давчі положення стосовно ролі 
прокурора у вирішенні цивіль-
ного позову не дозволяють од-
нозначно розв’язати розгляду-
вану проблему.

Наприклад, у гл. 2 Закону, 
присвяченій нагляду за додер-
жанням законів органами, що 
провадять оперативно-розшу-
кову діяльність, дізнання, досу-
дове слідство, раніше містила-
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ся ст. 33 «Подання цивільного 
позову про відшкодування за-
подіяних злочином збитків», 
яка на сьогодні виключена. У 
новому КПК України положення 
ч. 3 ст. 128 і п. 12 ч. 2 ст. 36 дуб-
люються і проголошується, що 
п р о к у р о р  у п о в н о в а же н и й 
пред’являти цивільний позов в 
інтересах держави і громадян, 
які через фізичний стан чи ма-
теріальне становище, недосяг-
нення повноліття, похилий вік, 
недієздатність або обмежену 
дієздатність неспроможні са-
мостійно захистити свої права, 
в порядку, передбаченому КПК 
України і цим Законом. З ура-
хуванням формального змісту 
зазначених статей, можемо 
зробити висновок, що це пов-
новаження реалізується проку-
рором для здійснення нагляду 
за додержанням законів під час 
проведення досудового розслі-
дування у формі процесуаль-
ного керівництва останнім.

Цілком очевидно, що таке 
твердження помилкове. При-
міром, у науковій юридичній лі-
тературі процесуальне керів-
ництво розглядається як мож-
ливість прокурора використо-
вувати широкі процесуальні 
повноваження щодо органів, 
які здійснюють досудове роз-
слідування, за необхідності 
втручаючись у цю діяльність і 
спрямовуючи її [18, с. 22]. Як 
вважає Н. В. Марчук, процесу-

альне керівництво за своєю 
природою й харак тером є 
складною й багатоаспектною 
діяльністю, що включає як ім-
перативне спрямування, так і 
вжиття заходів до узгодження, 
скоординованості діяльності 
органів досудового слідства, а 
тому передбачає використання 
прокурором владно-розпоряд-
чих повноважень стосовно ор-
ганів досудового розслідуван-
ня й надання їм різного роду 
допомоги з метою забезпечен-
ня його ефективності [11, с. 370, 
371].

Отже, процесуальне керів-
ництво досудовим розслідуван-
ням з боку прокурора має інше 
призначення й характер, зміст 
якого полягає у спрямуванні 
досудового розслідування, бо 
призначенням пред’явлення 
цивільного позову є захист ін-
тересів держави і громадян. 
Пред’явлення цивільного позо-
ву взагалі неможливо розгля-
дати як окрему форму, спосіб 
чи метод нагляду за додержан-
ням законів органами, які про-
вадять досудове слідство й 
дізнання: завдання останнього 
– діяльність прокурора у досу-
дових стадіях процесу, що має 
на меті забезпечення закон-
ності цими органами при роз-
слідуванні злочинів. Натомість 
пред’явлення й підтримання 
цивільного позову виходять за 
межі цієї стадії, мають іншу 
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мету, завдання й форми порів-
няно з наглядовою діяльністю 
прокурора.

Підтримання цивільного 
позову не слід ототожнювати з 
підтриманням державного об-
винувачення, оскільки ці види 
діяльності прокурора різні за 
своєю сутністю: перше – це дії, 
спрямовані на захист інтересів 
держави і громадян шляхом 
відшкодування заподіяної їм 
злочином шкоди, друге – про-
цесуальна діяльність прокуро-
ра, що полягає в доведенні пе-
ред судом обвинувачення з ме-
тою забезпечення криміналь-
ної відповідальності особи, яка 
вчинила кримінальне правопо-
рушення (п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК Ук-
раїни). І хоча встановлення 
розміру заподіяної злочином 
шкоди розглядається як еле-
мент предмета доказування, а 
підтримання цивільного позову 
прокурором, як уже зазначало-
ся, здійснюється саме під час 
підтримання державного обви-
нувачення, це не дає підстав 
стверджувати, що друге, так би 
мовити, «поглинає» перше чи 
збігається з ним.

Пред’явлення й підтриман-
ня цивільного позову найбіль-
шою мірою відповідає діяль-
ності прокуратури з реалізації 
функції представництва інте-
ресів громадянина або держа-
ви у суді у визначених законом 
випадках (п. 2 ст. 121 Консти-

туції України, ст. 36¹ Закону). У 
юридичних джерелах пред-
ставництво прокуратурою ін-
тересів громадянина чи держа-
ви в суді традиційно розгля-
дається лише в межах цивіль-
ного, господарського й ад-
міністративного судочинства 
[Див.: 6, с. 169-172; 12, с. 7]. 
Однак пред’явлення й підтри-
мання прокурором цивільного 
позову в кримінальному про-
вадженні тяжіє саме до пред-
ставництва, а не до підтриман-
ня державного обвинувачення 
чи нагляду.

На користь наведеного 
свідчать такі обставини:

1) пред’явлення цивільно-
го позову в кримінальному про-
вадженні й участь у його роз-
гляді у суді відповідає формам 
представництва, визначеним у 
ч. 5 ст. 36¹ Закону;

2) ця діяльність має з пред-
ставництвом однакові підста-
ви, які у кримінальному про-
вадженні є навіть ширшими, 
оскільки серед них згадується 
матеріальне становище грома-
дянина, тоді як Законом ця об-
ставина вже не розглядається 
як загальна умова представ-
ництва. У той же час п. 4 При-
кінцевих і перехідних поло-
жень Закону України від 18 ве-
ресня 2012 р. передбачає, що 
на території адміністративно-
територіальних одиниць, на 
яких центри з надання безоп-
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латної вторинної правової до-
помоги ще не розпочали реалі-
зацією цієї процедури, органи 
прокуратури можуть здійсню-
вати представництво в суді ін-
тересів громадян з таких під-
став, як неспроможність гро-
мадянина через матеріальне 
становище самостійно захис-
тити свої порушені чи оспорю-
вані права або реалізувати 
процесуальні повноваження. З 
огляду на зміст ч. 4 ст. 36¹ За-
кону зі змінами від 18 вересня 
2012 р., згідно з якою пред-
ставництво інтересів громадя-
нина або держави здійснюєть-
ся прокурором на підставі за-
подіяння громадянинові або 
державі шкоди внаслідок учи-
нення кримінального правопо-
рушення чи іншого суспільно 
небезпечного діяння, передба-
ченого законом про криміналь-
ну відповідальність, можна 
дійти висновку, що вказані об-
ставини є окремою підставою 
для цієї процедури;

3) дії з пред’явлення й під-
тримання цивільного позову 
реалізують мету представниц-
тва, оскільки відбуваються для 
захисту інтересів держави, а 
також громадян, які з поважних 
причин не можуть захистити 
свої права.

Таким чином, напрямок 
д і я л ь н о с т і  п р о к у р о р а  з 
пред’явлення й підтримання 
цивільного позову у криміналь-

ному провадженні за сутністю, 
підставами, цілями й формами 
відповідає функції представ-
ництва прокуратурою інтересів 
держави або громадянина в 
суді. Тому його належить роз-
глядати як представництво у 
кримінальному судочинстві, 
що має свою специфіку, зумо-
влену природою й характером 
останнього, поряд з представ-
ництвом прокурором інтересів 
г р о м а д я н  аб о  де рж а в и  в 
цивільному, адміністративно-
му й господарському судочинс-
тві.

Віднесення діяльності про-
курора з пред’явлення й під-
тримання цивільного позову у 
кримінальному провадженні до 
представницької й чітка регла-
ментація порядку її здійснення 
на законодавчому й відомчому 
рівнях дозволять розв’язати 
окреслені нами проблеми, а 
саме: (а) конкретизувати при-
води й підстави розглядуваної 
процедури; (б) визначити пра-
вовий статус прокурора, який 
здійснює цю діяльність; (в) по-
рушувати питання про залу-
чення представників відповід-
них підрозділів представниц-
тва органів прокуратури до 
підготовки позовних заяв, а та-
кож про їх підтримання в по-
рядку цивільного судочинства 
в разі залишення цивільного 
позову без розгляду у кримі-
нальному провадженні та ін.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОКУРОРОМ 
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Лапкин А. В.
Рассматриваются общие положения предъявления и поддержания проку-

рором гражданского иска в уголовном производстве. Характеризуется функцио-
нальная направленность деятельности прокурора в этом направлении. Выявля-
ются пробелы и недостатки в ее законодательном урегулировании и практичес-
кой реализации, приводятся конкретные предложения по их устранению.

Ключевые слова: прокурор, гражданский иск, уголовное производство, 
представительство, возмещение вреда.
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THE LEGAL NATURE OF PRESENTATION AND MAINTENANCE BY THE 
PROSECUTOR OF THE CIVIL SUIT IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Lapkin A. V.
General provisions of presentation and maintenance by the prosecutor of the civil 

suit in criminal proceedings are considered. The functional orientation of activity of the 
prosecutor in this direction is characterized. Gaps and shortcomings of its legislative 
settlement and practical realization come to light, specific proposals on their elimination 
are given.

Key words: prosecutor, civil suit, criminal proceedings, representation, 
compensation of harm.
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СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ  
ПРО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА  

Й ВИКОРИСТАННЯ ХІМІКАТІВ: 
ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Система правової регламентації поводження з хімічними речовинами в Ук-
раїні хоча й набула певного розвитку, але залишається недосконалою. Основ-
ні проблеми стосуються технічного законодавства, вирішенню яких сприятиме 
вдосконалення систем стандартизації й сертифікації, орієнтоване на європей-
ську практику.

Ключові слова: хімікати, екологічне право ЄС, стандартизація й сертифіка-
ція, система REACH.

Активний розвиток хіміза-
ції зумовив застосування у про-
мисловості й сільському госпо-
дарстві величезної кількості 
хімічних речовин – у вигляді си-
ровини, допоміжних, проміж-
них, побічних продуктів і від-
ходів виробництва. Хімічні ре-
човини, проникаючи в живий 
організм навіть у невеликих до-
зах, викликають у ньому пору-
шення нормальної життєдіяль-
ності.  Промислове ж вико-
ристання хімікатів приносить 
непоправну шкоду навколиш-
ньому природному середови-
щу, знищуючи живі організми, 
забруднюючи ґрунти, води 
тощо.

Країни ЄС раніше інших ус-
відомили необхідність право-
вого урегулювання поводження 
з хімічними речовинами для на-
лежної охорони здоров’я люди-
ни й підтримання природного 
балансу.

Уже в перші роки після про-
г о л о ш е н н я  н е з а л е ж н о с т і 
(1991 р.) Україна, керуючись ос-
новними ідеями і принципами, 
задекларованими Конферен-
цією ООН з довкілля і розвитку 
(19 92  р. ,  Р іо -де -Жанейро) 
(United Nations Conference on 
Environment and Development 
– UNCED), заявила про свій на-
мір здійснити перехід до стало-
го розвитку, при якому забез-
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печується збалансоване вирі-
шення багатьох природоохо-
ронних проблем, зокрема, в 
царині поводження з хімічними 
речовинами і промисловими та 
іншими відходами. Разом із 
тим, будучи однією з країн Єв-
ропи, вона навіть сьогодні не 
надає відповідного значення 
вирішенню вказаних питань у 
національному законодавстві, 
що є однією з основних про-
блем на шляху євроінтеграції 
нашої держави.

Зазначимо, що і в постра-
дянських країнах дуже мало 
уваги приділяється цим питан-
ням, як і в науці правовій. Так, 
в Україні майже не існує спе-
ціальних досліджень, присвя-
чених правовій регламентації 
обігу хімікатів, про що влучно 
зауважує В. І. Лозо [3, с. 15]. 
Окремі моменти цієї проблема-
тики, освітлені в підручниках і 
в періодиці, не дають цілісного 
уявлення про цей аспект у 
праві, що викликає невідкладну 
потребу освоєння й розроблен-
ня даного напрямку державно-
правової діяльності.

Сучасні наукові доробки, 
що містяться у працях таких на-
уковців, як А. А. Гусєв, О. П. Мі-
рошниченко, Н. А. Піскулов, 
Н. Р. Малишев, І. С. Скороход, 
В. С. Вовк, спрямовані перш за 
все на гармонізацію екологіч-
ного законодавства ЄС, на 
порівняльно-правовий аналіз 

екологічної політики Європей-
ського Союзу й України, на 
вплив на екологічну політику та 
перспективи сталого розвитку 
країн Центральної і Східної Єв-
ропи в контексті вступу до ЄС 
[6, с. 201].

У той же час Україна пев-
ною мірою вже взяла курс на 
формування правових засад 
стійкого розвитку, що безпосе-
редньо залежить від форм, ме-
тодів і напрямків її екологічної 
політики. На сьогодні питання 
регламентування виробництва 
й обігу хімікатів в Україні дещо 
впорядковано Законами Украї-
ни «Про охорону навколишньо-
го природного середовища» 
(1991 р.), «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного 
благополу ччя нас елення» 
(1994 р.), «Про пестициди і аг-
рохімікати», «Про екологічну 
експертизу» (обидва − 1995 р.), 
«Про відходи» (1998 р.), «Про 
ліцензування певних видів гос-
подарської діяльності», «Про 
перевезення небезпечних ван-
тажів» (обидва – 2000 р.), «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» 
(2001 р.) та ін.

Наведені нормативно-пра-
вові акти не дозволяю як слід 
уявити, які ж існують правила 
поведінки на ринку хімікатів в 
Україні і як він формується, 
хоча, правда, й містять окремі 
положення, як і  суперечать 
одне одному, обмежують права 
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і свободи виробника (перш за 
все своєю неоднозначністю). У 
той же час вони є тим фунда-
ментом, що закріпив основні 
принципи подальшого розвитку 
цих питань, надав йому від-
повідний вектор – пріоритет-
ність екологічної безпеки дов-
кілля людини.

Ведучи мову про українсь-
ке екологічне законодавство, 
слід пам’ятати положення ст. 9 
Конституції України: чинні між-
народні договори, згода на 
обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є 
частиною національного зако-
нодавства держави.

Україна, будучи Стороною 
понад 40 міжнародних еколо-
гічних угод, активно впровад-
жує міжнародні інструменти ре-
гулювання й контролю за обі-
гом хімікатів, що несуть смер-
тельну загрозу природі й насе-
ленню. Правова база відносин 
між Україною і ЄС дотепер за-
безпечується Угодою про пар-
тнерство і співробітництво між 
Україною і ЄС (УПС) 1994 р. [7, 
с. 1]. Цей міжнародно-правовий 
акт хоча формально і втратив 
чинність у 2008 p., але багато 
в чому залишився вельми ак-
туальним.

Україна приєдналась до 
Базельскої конвенції (Basel 
Convention on the Control of 
Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and their 

Disposal, прийнята 22 березня 
1989 р.) 8 жовтня 1999 р., до 
Роттердамської конвенції про 
процедуру попередньої обґрун-
тованої згоди щодо окремих 
небезпечних хімічних речовин 
і пестицидів у міжнародній тор-
гівлі – 6 вересня 2002 р., до 
Стокгольмської конвенції про 
стійкі органічні забруднювачі 
– 23 травня 2001 р. [4, с. 54]. Як 
бачимо, українське екологічне 
законодавство було органічно 
доповнено низкою міжнарод-
ний правових норм, а Україна в 
черговий раз підтвердила своє 
бажання вести діалог з євро-
пейськими країнами й розвива-
тись у їх цивілізаційному про-
сторі.

Однак в українському зако-
нодавстві, як уже зазначалось, 
і донині зберігаються відчутні 
недоліки. Так, однією з най-
більш проблемних сфер еколо-
гічного законодавства зали-
шається система технічного 
регулювання обігу хімікатів. 
Система технічної регламента-
ції України, як і інших країн 
СНД, побудована на поперед-
ній радянській системі й суттє-
во відрізняється від того, що 
розуміють у Європі й у країнах 
з розвиненою економікою під 
стандартизацією, сертифіка-
цією або оцінкою відповідності 
стандартам. Вона створює для 
бізнесу тягар, незрівнянний з 
його можливими вигодами для 
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суспільства. Головним недолі-
ком існуючої системи стандар-
тизації й сертифікації є те, що 
їй притаманні риси постра-
дянської спадщини.

Стандартизація в Україні 
не є добровільною процеду-
рою, за допомогою якої вироб-
ники можуть забезпечити кон-
кретні властивості процесу або 
продукції. Вона також не є сис-
темою, що ґрунтується пере-
важно на потребах та ініціати-
вах виробників і споживачів. На 
відміну від загальноприйнятої 
міжнародної практики, в Україні 
стандартизація виступає регу-
ляторною процедурою і части-
ною системи державного регу-
лювання продукції.

Відповідність стандартам 
– обов’язкова вимога практич-
но для всіх видів товарів, але 
у світовій практиці стандарти 
використовуються в основному 
добровільно.

Українські стандарти ста-
новлять собою доволі деталь-
но сформульовані технічні ви-
моги, яким усебічно повинна 
відповідати продукція. Вони не 
спрямовані на остаточний ре-
зультат – гарантування безпеч-
ності останньої за певних умов 
її споживання. Натомість стан-
дарти вимагають використання 
відповідних матеріалів, конк-
ретного дозування тощо й ма-
ють на меті забезпечення од-
номанітності (до речі, це оче-

видна ознака спадщини систе-
ми радянської доби). Стандар-
ти затверджуються централізо-
ваним державним органом – 
Державною інспекцією України 
з питань захисту прав спожи-
вачів у рамках Міністерства 
економічного розвитку і торгів-
лі України.

Останнім часом приватно-
му сектору була дозволена 
певна участь у розробленні й 
перегляді стандартів, проте 
цей процес не дав суттєвих ре-
зультатів, на відміну від інших 
країн, де представники цього 
сектора відіграють провідну 
роль у створенні й удоскона-
ленні відповідних стандартів. 
Як наслідок – один і той же ор-
ган відповідає і за встановлен-
ня стандартів, і за перевірку їх 
дотримання (оскільки стандар-
ти фактично є обов’язковими), 
й за видачу сертифікатів на їх 
підставі. На відміну від світової 
практики, в Україні розроблен-
ня стандартів є прерогативою 
не індустрії для підвищення її 
конкурентоспроможності, а де-
ржави – з метою належного 
контролю з її боку [1].

Сертифікація в Україн і 
(оцінка відповідності стандар-
там третьою стороною), як і 
стандартизація, не є добровіль-
ною процедурою, завдяки якій 
виробники демонструють спо-
живачам безпечність, якість і 
надійність своєї продукції, пос-
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луг, процесів. Навпаки, вона є 
обов’язковою вимогою для 
дуже широкого спектра то-
варів. Це суперечить практиці, 
загальноприйнятій у країнах 
ЄС, де обов’язкова сертифіка-
ція застосовується лише до 
об’єктів з найвищим ступенем 
ризику. Цей процес може три-
вати протягом року. Процедури 
обов’язкової сертифікації по-
ширюються на значну частку 
підприємств держави навіть з 
низьким ступенем ризику й на 
сектори, вже врегульовані ін-
шими механізмами.

Підприємства мають про-
демонструвати державним ор-
ганам із сертифікації, що їх про-
дукція відповідає обов’язковим 
національним стандартам, які, 
у свою чергу, можуть відпові-
дати (чи не відповідати) загаль-
ноприйнятим міжнародним 
стандартам або сучасним тех-
нічним регламентам. Але пере-
важна більшість українських 
стандартів фактично не від-
повідає міжнародним (ISO) або 
с т а н д а р т а м  Є С  ( E N /
CENELEC).

Сертифікація в Україні в 
більшості випадків однаково 
обов’язкова і для вітчизняних 
виробників, і для імпортерів, як 
правило, без урахування одер-
жаних ними раніше іноземних 
сертифікатів відповідності. 
Вона застосовується переваж-
но до кінцевого продукту, а не 

до процесу виробництва. Це 
змушує виробників щоразу зно-
ву проходити сертифікацію (на-
віть на виробництві, сертифіко-
ваному за ISO-9001), або під-
тверджувати відповідність кож-
ної партії того ж самого това-
ру.

Обов’язкова сертифікація 
поширюється на декілька со-
тень видів вітчизняної продук-
ції, включаючи товари з низь-
ким рівнем ризику для спожи-
в а ч а ,  я к і  н е  п і д л я г а ю т ь 
обов’язковій сертифікаці ї у 
країнах з розвиненою економі-
кою. Нею охоплюються також 
продукти, для яких міжнародна 
практика передбачає абсолют-
но інший регуляторний підхід. 
У дійсності ж така сертифікація 
зафіксовує, так би мовити, «на-
мертво» рецепт певного про-
дукту, хоча практично ніяк не 
забезпечує реальної безпеки 
споживачів, оскільки не перед-
бачає дійової, постійно функ-
ціонуючої системи моніторингу 
загроз або механізму їх відсте-
ження. Отже, система сертифі-
кації створює доволі відчутні 
бар’єри для ведення бізнесу.

Звичайно, конче важливо 
інформувати споживачів про 
відповідність товарів (послуг) 
стандартам і надавати їм мож-
ливість робити поінформова-
ний вибір. Обмеження остан-
нього, якщо воно не ґрунтуєть-
ся на засадах безпеки, викли-
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кає негативні наслідки для всіх. 
А досягнути її можливо лише 
за умов у першу чергу більших 
можливостей для саморегулю-
вання ринку.

Сьогодні нове горизон-
тальне законодавство ЄС про 
хімікати викликало впровад-
ження у 2007 р. системи REACH 
(Registration, Evaluation and 
Authorisation of CHemicals) [8], 
що регулює виробництво й обіг 
усіх хімічних речовин, включа-
ючи їх обов’язкову реєстрацію. 
Головна мета REACH полягає 
в тому, щоб «гарантувати висо-
кий рівень захисту здоров’я лю-
дини й навколишнього середо-
вища», а також поступову від-
мову від найнебезпечніших 
хімікатів або заміну їх на інші 
[2].

Регламент REACH прямо 
не поширюється на виробників 
та експортерів/імпортерів хіміч-
них речовин у державах, що не 
входять до Європейського Со-
юзу. Однак у рамках REACH ек-
спортери/імпортери з третіх 
країн, у тому числі з України й 
Росії, будуть змушені викону-
вати все нові вимоги і дотриму-
ватися нових процедур при 
торговельних відносинах з 

ЄС.
У більшості своїй, українсь-

кі підприємства-експортери са-
мостійно, в добровільному по-
рядку здійснюють реєстрацію 
продукції відповідно до REACH, 
але в той же час вони зобов’язані 
проходити певні процедури 
сертифікації і стандартизації 
згідно з національним законо-
давством. Проте якість і до-
ступність процедур REACH є 
набагато вищою, а стандарти 
відповідають усім нормативам, 
що забезпечують безпеку нав-
колишнього природного сере-
довища й людину [5]. У першу 
чергу це досягається завдяки 
плідній співпраці відповідних 
європейських законотворчих і 
бізнесових структур.

Таким чином, формування 
аналогічного REACH технічно-
го законодавства України у 
сфері регулювання виробниц-
тва й обігу хімікатів можна про-
понувати як перспективний на-
прямок удосконалення перш за 
все законодавства екологічно-
го, а уникнення подвійного кон-
тролю і процедур підтверджен-
ня відповідності стандартам – 
це вимога не лише часу, а й 
здорового глузду.
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СТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕГУЛИРОВАНИИ 
ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХИМИКАТОВ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Бабенко А. С.

Система правовой регламентации обращения с химическими веществами 
в Украине хотя и получила определенное развитие, но остается несовершен-
ной. Основные проблемы касаются технического законодательства, разреше-
нию которых будет способствовать совершенствование систем стандартизации 
и сертификации, ориентированное на европейскую практику.

Ключевые слова: химикаты, экологическое право ЕС, стандартизація, и 
сертификация, система REACH.

BECOMING A LAW TO REGULATE THE PRODUCTION AND USE OF 
CHEMICALS: THE PROBLEMS OF TECHNICAL REGULATION

Babenko O. S.
The system of legal regulation of the management of chemicals in Ukraine, 

although it has become a development, but is very imperfect. The main problems 
concerning technical legislation, the resolution of which will improve the systems of 
standardization and certification focused on European practice.

Key words: Chemicals, Environmental Law EU, standardization and certification, 
system REACH.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ВІДШКОДУВАННЯ 
ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОСОБОЮ В РАЗІ 

ЗДІЙСНЕННЯ НЕЮ ПРАВА НА САМОЗАХИСТ

У статті розглядаються елементи зобов’язань з відшкодування шкоди, 
спричиненої особою при здійсненні нею права на самозахист. Установлюють-
ся характерні риси зобов’язань з компенсації даної шкоди, підстави та умови 
їх виникнення. Підкреслюється, що специфікою таких зобов’язань (суб’єктивною 
умовою) є відсутність вини у заподіювача шкоди, оскільки самозахист – це пра-
вомірна дія.

Ключові слова: право на самозахист, правомірні дії, імперативний метод, 
відшкодування шкоди, протиправні дії, кредитор (потерпілий), боржник.

Згідно зі ст. 3 Конституції 
України (1996 р.) людина, ї ї 
життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпе-
ка визнаються найвищою со-
ціальною цінністю. Стаття 27 
Основного Закону держави на-
дає кожному право захищати 
власне життя і здоров’я, життя 
і здоров’я інших людей від про-
типравних посягань. У його ч. 5 
ст. 55 закріплено, що кожен має 
право будь-якими незабороне-
ними законом засобами захи-
щати свої права і свободи від 
порушень і протиправних пося-
гань. Саме це конституційне 
п о л о ж е н н я  с л і д  в в а ж а т и 
підґрунтям права людини на 
самозахист.

Охорона прав і свобод ін-
дивіда, що проголошується в 
Конституції, зумовлює необхід-
ність регулювання відносин, які 
виникають при завданні людині 
шкоди, з метою забезпечити 
справедливе відшкодування 
останньої. Норми Основного 
Закону надають кожному право 
на відшкодування завданої 
шкоди.

Метою цієї публікації є роз-
криття специфіки зобов’язань 
з відшкодування шкоди, завда-
ної особою при реалізації свого 
права на самозахист, установ-
лення характерних рис цього 
зобов’язального правовідно-
шення, визначення підстав та 
умов їх виникнення.
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шкоди, завданої правомірними 
діями (в тому числі у випадку 
самозахисту), займалися такі 
науковці, як Б. С. Антимонов, 
А. М. Бєлякова, В. В. Глянцев, 
С. Є. Донцов, О. С. Йоффе, 
Ю. Х. Калмиков, О. О. Красав-
чиков, М. С. Малеїн, Г. К. Мат-
вєєв, В. Т. Смирнов, А. О. Соб-
чак, К. А. Флейшиц, К. Б. Яро-
шенко. Найбільш відомим до-
слідженням можна вважати мо-
нографію О. С. Шевченко «Воз-
мещение вреда, причиненного 
правомерными действиями» 
(1989 р.). Окремі теоретичні і 
практичні аспекти застосуван-
ня самозахисту цивільних прав 
розкривалися в роботах таких 
з н а н и х  п р а в о з н а в ц і в ,  я к 
Т.  Є .  А б о в а ,  Ю .  Г.  Б а с і н , 
І .  О.  Д з е р а ,  О.  С.  Й о ф ф е, 
Н .  І .  К л е й н ,  М.  С.  М а л є їн , 
І. Б. Новицький, В. О. Рясен-
цев, С. В. Сарбаш, Г. А. Сверд-
лик, Е. Л. Страунінг, Є. А. Суха-
нов, Ю. К. Толстой.

Питання правової природи 
і змісту права на самозахист 
розглядалися ще в дореволю-
ційній науці цивільного права, 
хоча сам термін «самозахист» 
і не вживався. Законодавство 
радянського періоду також не 
містило загальної норми щодо 
права на самозахист. Однак на-
укова дискусія стосовно приро-
ди цього права та його здійс-
нення тривала. Більшість уче-

них дотримувалися думки про 
можливість самозахисту лише 
закріпленими в законодавстві 
засобами й визначали це право 
як виняток, розрахований на 
ситуацію, коли юрисдикційний 
захист неможливий. Проте, ок-
рім права на дії у стані крайньої 
необхідності, жодна з можли-
востей самозахисту не була 
пов’язана в законодавстві з не-
можливістю захисту юрисдик-
ційного [3, с. 16].

Цивільним законодавством 
наводився вичерпний перелік 
випадк ів, коли особа мала 
можливість реалізовувати своє 
право на захист власними дія-
ми, причому пріоритет у такому 
захисті надавався державним 
органам. Усе ж інше розгляда-
лося як самоуправство.

Більшість досліджень, при-
свячених питанням реалізації 
права на самозахист, виконана 
на матеріалах Цивільного ко-
дексу УРСР (1963 р.). Після 
прийняття ЦК України (2003 р.) 
було опубліковано декілька на-
укових робіт, у яких розкрива-
ються окремі види зобов’язань 
з відшкодування шкоди. Але 
з н а ч н а  к і л ь к і с т ь  п и т а н ь , 
пов’язаних із цими проблема-
ми, так і залишається малодос-
лідженою, в тому числі й відш-
кодування шкоди, завданої 
особою при здійсненні нею пра-
ва на самозахист. З урахуван-
ням зазначеного вважаємо, що 
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порушена тематика є актуаль-
ною.

У чинній Конституції Украї-
ни вперше було проголошено 
право на самозахист у ст. 55, а 
в ЦК України 2003 р. теж було 
закріплено розглядуваний інс-
титут, що повністю відповідає 
конституційним положенням.

У п. 1 абз. 2 ст. 19 цього Ко-
дексу визначено поняття само-
захисту: «Самозахистом є за-
стосування особою засобів 
протидії, які не заборонені за-
коном та не суперечать мо-
ральним засадам суспільства» 
[12]. При реалізації права на са-
мозахист особа може завдати 
шкоди іншим учасникам цивіль-
них відносин, внаслідок чого 
виникає зобов’язання з її відш-
кодування.

У правовій літературі умо-
ви появи будь-яких зобов’язань 
з відшкодування завданої шко-
ди поділяють на загальні і спе-
ціальні.

Зі змісту статей 1169 – 1171 
чинного ЦК України, як під-
креслює 
С. Д. Гринько, випливає, що за-
гальними умовами виникнення 
зобов’язань з відшкодування 
шкоди, завданої правомірними 
діями, є: (а) наявність шкоди, 
(б) правомірні дії і (в) причинно-
наслідковий зв’язок між шко-
дою і правомірною дією [5, 
с. 68].

О б ’є к т и в н о ю  у м о в о ю 

зобов’язань з відшкодування 
досліджуваної шкоди є причин-
но-наслідковий зв’язок між пра-
вомірними діями заподіювача і 
шкодою, що визначається шля-
хом прямої вказівки на особу, 
яка завдала шкоди (статті 1169 
– 1171 чинного ЦК України).

С у б ’є к т и в н о ю у м о в о ю 
зобов’язань з відшкодування 
шкоди є вина. Однак, як зазна-
чає С. Д. Гринько, у випадку са-
мозахисту мова про вину за-
подіювача шкоди не йде: від-
сутня протиправність поведін-
ки заподіювача, а в наявності 
– правомірна дія, тобто немає 
його вини [5, с. 73]. Спеціаль-
н о ю  у м о в о ю  в и н и к н е н н я 
зобов’язань з відшкодування 
шкоди в даному випадку є пра-
вомірна дія – самозахист.

Особливістю правового ре-
гулювання відносин з відшко-
дування шкоди, завданої осо-
бою в разі здійснення нею пра-
ва на самозахист, є застосу-
вання імперативних норм. Зок-
рема, у зобов’язаннях відшко-
дування шкоди імперативним є 
обов’язок того, хто завдав шко-
ду – боржника, компенсувати 
останню, а також підстави, умо-
ви й порядок її відшкодування, 
хоча потерпілий – кредитор – у 
більшості випадків може і звіль-
нити боржника від відшкоду-
вання. Слушною вбачається 
думка В. А. Черната, що за-
гальна спрямованість норм про 
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відшкодування шкоди (гл. 82 
ЦК України) має саме імпера-
тивний характер [13, с. 97].

Зобов’язання із заподіяння 
шкоди – однин з різновидів 
цивільно-правових зобов’язань, 
який має елементи, притаман-
ні будь-якому зобов’язальному 
п р а в о в і д н о ш е н н ю,  я к -т о : 
суб’єкт, об’єкт, зміст (сукупність 
цивільних прав та обов’язків 
його учасників) і предмет [14, 
с. 126].

Суб’єктами зобов’язань з 
відшкодування такої шкоди є:

– кредитор (потерпілий) – 
особа, якій завдано шкоду, а в 
разі її смерті – зазначені в за-
коні особи, які виступають кре-
диторами. Кредитором може 
бути будь-який громадянин Ук-
раїни (дієздатний, недієздат-
ний, неповнолітній, який не до-
сяг 15 років, іноземець чи осо-
ба без громадянства), а також 
юридична особа;

– боржник – особа, яка від-
повідає за заподіяну шкоду. За 
цивільним законодавством 
ним, як правило, є заподіювач 
останньої. Боржник – це фізич-
на особа, яка досягла певного 
віку і є дієздатною (статті 1178–
1186 ЦК України), або юридична 
особа.

Треба враховувати, що 
особа заподіювача шкоди і 
боржника (особи, зобов’язаної 
відшкодувати шкоду) в даних 
зобов’язаннях можуть не спів-

падати.  Наприк лад,  у  ч.  2 
ст. 1169 ЦК України читаємо: 
«Якщо такої шкоди завдано 
способами самозахисту, які не 
заборонені законом та не су-
перечать моральним засадам 
суспільства, вона відшкодо-
вується особою, яка вчинила 
протиправну дію». За шкоду, 
заподіяну неповнолітнім, який 
не досяг 15 років, несуть від-
повідальність його батьки (уси-
новителі), опікун або навчаль-
ні, виховні чи лікувальні закла-
ди, під наглядом яких перебу-
вав неповнолітній, якщо не 
буде доведено, що шкода ста-
лася не з його вини.

Об’єктом зобов’язань по 
відшкодуванню шкоди, як під-
креслює А. В. Янчук, є компен-
сація, яку боржник зобов’язаний 
надати потерпілому [14, с. 126, 
127].

Закон передбачає 2 спосо-
би відшкодування майнової 
шкоди: (а) відшкодування в на-
турі (передача речі того ж роду 
і якості, полагодження пошкод-
женої речі тощо); (б) повне від-
шкодування завданих збитків, 
розмір яких визначається від-
повідно до реальної вартості 
втраченого майна на момент 
розгляду справи або виконання 
робіт, необхідних для виправ-
лення пошкодженої речі.

За правилом ч. 1 ст. 1166 
ЦК шкода підлягає відшкоду-
ванню: а) в повному обсязі від-
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шкодовуються як реальна шко-
да (тобто втрачене або пошкод-
жене майно в результаті проти-
правної поведінки правопоруш-
ника), так і упущена вигода (в 
разі завдання шкоди особою, 
яка є суб’єктом підприємницької 
діяльності); б) особою, яка без-
посередньо завдала шкоду.

Якщо шкода нанесена за-
конними діями, її заподіювач 
несе відповідальність тільки в 
деяких випадках. Наприклад, 
кредитор повністю звільняєть-
ся від відповідальності за за-
подіяння шкоди у випадку не-
обхідної оборони: захисту сво-
го життя, здоров’я, майна за-
подіювача або інших осіб від 
п р о т и п р а в н о г о  н а п а д у 
(вбивство грабіжників під час їх 
нападу).

Змістом таких зобов’язань 
є право кредитора (потерпіло-
го) вимагати відшкодування за-
вданої йому шкоди й відповід-
ний обов’язок боржника –за-
подіювача шкоди або особи, 
зазначеної в законі, тобто ком-
пенсувати шкоду, завдану по-
терпілому [14, с. 127].

Вимога кредитора може 
бути задоволена боржником 
добровільно. У разі ж його від-
мови або ухилення її виконан-
ня кредитор (потерпілий) може 
звернутися з позовом до суду.

Право потерпілого, як еле-
мент змісту зобов’язання, має 
першорядне значення. Але все 

ж  головне  м іс це  в  ць ому 
зобов’язанні належить обов’язку 
заподіювача шкоди (боржника) 
відшкодувати останню. Голо-
вна роль боржника в даному 
зобов’язанні визначається тим, 
що кредитор-потерпілий може 
реалізувати своє право тільки 
шляхом впливу на боржника з 
використанням (при необхід-
ності) судового захисту своїх 
прав.

Предметом зобов’язання з 
відшкодування шкоди, заподія-
ної здійсненням права на само-
захист, є дії боржника, що за-
безпечують найбільш повне по-
новлення майнових та особис-
тих немайнових благ кредито-
ра, яким вона завдана.

Правовими підставами від-
шкодування шкоди є статті 16, 
22, 1166, 1192 ЦК України [12].

Як переконує А. В. Янчук, 
характерною рисою зобов’язань 
з відшкодування шкоди є те, що 
вони виконують насамперед 
компенсаційну функцію, що до-
сягається шляхом забезпечен-
ня відшкодування потерпілому 
шкоди, яка виникла в останньо-
го внаслідок неправомірних дій 
її заподіювача [14, с. 126].

Оскільки шкода відшкодо-
вується, як правило, за рахунок 
о с о б и ,  я к а  ї ї  з а в д а л а , 
зобов’язанням по її заподіянню 
властива також каральна фун-
кція. Вона виражається в тому, 
що порушник позбавляється 
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певної частини свого майна, за 
рахунок чого забезпечується 
відновлення втрат у майновій 
сфері потерпілого.

Крім того, в такий спосіб 
виконується виховна функція 
– досягається мета виховання 
учасників цивільних відносин і 
попередження правопорушень 
у цій царині.

Підсумовуючи викладене, 
м о ж е м о  в і д з н а ч и т и ,  щ о 
зобов’язання із заподіяння шко-
ди є одним з різновидів недо-
говірних цивільно-правових 
зобов’язань. Тому їм притаман-
ні елементи, характерні для 
будь-якого зобов’язального 
правов ідношення,  а саме: 
суб’єкти, об’єкт, зміст (сукуп-
н і с т ь  ц и в і л ь н и х  п р а в  т а 
обов’язк ів його учасників) і 
предмет.

Правовому регулюванню 
відносин з відшкодування шко-
ди, завданої особою в разі здій-
снення права на самозахист, 
властиве застосування імпера-
тивних норм. Підставою виник-
нення зобов’язань з відшкоду-
вання такої шкоди є її завдання 
правомірними діями. Умовами 
появи цих зобов’язань виступа-
ють наявність шкоди і такої 
правомірної дії, як самозахист, 
а також причинно-наслідкового 
зв’язку між ними.

Х а р а к т е р н і  о з н а к и 
зобов’язань з відшкодування 
шкоди, завданої правомірними 

діями при реалізації права на 
самозахист:

– правомірно завдана шко-
да підлягає відшкодуванню 
лише у випадках, установлених 
законом;

– при відшкодуванні такої 
шкоди можливий відступ від 
принципу повного її відшкоду-
вання, оскільки обсяг остан-
нього встановлюється право-
вими нормами(ч. 2 ст. 1171 ЦК 
України);

– завдання шкоди здійс-
ненням правомірних дій за на-
явності певних ознак проти-
правності (при перевищенні 
меж необхідної оборони) слід 
розглядати як підставу для 
зменшення розміру відшкоду-
вання (ч. 2 ст. 1193 ЦК Украї-
ни);

– зобов’язання з відшкоду-
вання шкоди, завданої право-
мірними діями, виключають 
протиправність і винність за-
вдання шкоди, тому й питання 
про цивільно-правову відпові-
дальність не виникає;

– оск ільки питання про 
цивільно-правову відповідаль-
ність заподіювача шкоди не по-
рушується, то не існує й осуду 
його поведінки. Головною фун-
кцією такого зобов’язання є від-
новлення майнового станови-
ща потерпілого;

– в силу цих зобов’язань 
відшкодовується лише майно-
ва шкода (фізичним чи юридич-
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ним особам) й майнові витрати 
в разі завдання каліцтва чи ін-
шого ушкодження здоров’я або 
смерті фізичної особи. Мораль-
на шкода при цьому ніколи не 
відшкодовується;

– юридична або фізична 
особа відшкодовує шкоду, за-

вдану їхнім працівником чи ін-
шою особою (ст. 1172 ЦК Украї-
ни) [7, с. 67].

У подальшому потребують 
удосконалення як загальні по-
ложення права особи на само-
захист, так і норми щодо умов 
його здійснення.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ЛИЦОМ В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ИМ ПРАВА НА САМОЗАЩИТУ
Ляшевская Л. И.

В статье рассматриваются элементы обязательств по возмещению вреда, 
причиненного лицом при осуществлении им права на самозащиту. Устанавли-
ваются характерные черты обязательств по компенсации данного вреда, осно-
вания и условия их возникновения. Подчеркивается, что спецификой таких обя-
зательств (субъективным условием) является отсутствие вины у причинителя 
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вреда, так как самозащита – это правомерное действие.

Ключевые слова: право на самозащиту, правомерные действия, импера-
тивный метод, возмещение вреда, противоправные действия, кредитор (потер-
певший), должник.

FEATURES OF THE DUTIES CAUSED BY THE PERSON IN THE CASE OF THE 
REALIZATION OF HIS RIGHT TO SELF-DEFENSE

Lyashevskaya L.I.
Peculiarities of the duties on compensation of the harm caused by a person in the 

realization of his right to self-defense.
The article deals with the analysis of the elements on compensation of the harm 

caused by a person in the realization of his rights to self-defense. The characteristic 
features of the duties on compensation of this harm, the grounds and conditions of their 
emergence are established. It is stressed that the specifics of such duties (subjective 
condition) are the lack of guilt in the causer of the harm as self-defense is a lawful act.

Key words: right to self-defense, lawful act, imperative method, compensation of 
the harm, unlawful act, creditor (victim), debtor.
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ПОНЯТТЯ, ВИДИ Й НАСЛІДКИ НЕДІЙСНИХ ЗАПОВІТІВ 
ЗА ЧИННИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

УКРАЇНИ

У статті на базі аналізу загальних норм про недійсність правочину і спе-
ціальних норм про недійсність заповіту, з урахуванням основних положень три-
валої наукової дискусії щодо природи недійсних правочинів запропоновано до-
ктринальне визначення недійсного заповіту, здійснено загальну характеристику 
видів і правових наслідків недійсних заповітів.

Ключові слова: правочин, недійсний правочин, заповіт, недійсний заповіт, 
нікчемні й оспорювані заповіти, особливі правові наслідки недійсності заповіту.

Чинний Цивільний кодекс 
України від 16 січня 2003 р. [16] 
(далі – ЦК) уперше закріпив у 
гл. 85 «Спадкування за запові-

том» спеціальні норми, присвя-
чені недійсності заповіту. Ідеть-
ся про норми, встановлені у 
с т.  1257  ЦК .  Од н о ч ас н о  у 
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гл. 16 ЦК «Правочини» містять-
ся загальні норми, що стосу-
ються недійсності правочинів, 
їх видів і наслідків їх недійс-
ності з урахуванням того, що 
заповіт є правочином (хоча й 
одностороннім) існує необхід-
ність аналізу зазначених за-
гальних і спеціальних норм і 
встановлення тих із них, що 
підлягають застосуванню при 
вирішенні питань, пов’язаних з 
недійсністю заповіту.

Мета статті − сформулю-
вати на базі аналізу загальних 
і спеціальних норм про недійс-
ність правочину й заповіту, з 
урахуванням основних поло-
жень дискусії щодо природи не-
дійсних правочинів доктри-
нальне визначення недійсного 
заповіту, надати загальну ха-
рактеристику видів і правових 
наслідків недійсних заповітів.

Легального визначення не-
дійсного правочину (як і недій-
сного заповіт у)  у чинному 
цивільному законодавстві не-
має. Напевно, це пов’язано з 
тим, що в науці цивільного пра-
ва протягом тривалого часу то-
читься дискусія щодо природи 
недійсних правочинів, голо-
вним питанням у якій спочатку 
було питання, чи можна взагалі 
вважати правочином недійсний 
правочин? Оскільки це питання 
стосується і такого односто-
роннього правочину, як заповіт, 
постає нагальна потреба ко-

ротко зупинитися на основних 
положеннях цієї дискусії.

Ще при д і ї  ЦК 1922 р. 
М. М. Агарков висловив думку, 
що термін «правочин» повинен 
бути збереженим лише для 
визначення дій, що створюють 
той правовий ефект, на який 
вони спрямовані [1, с. 48].

З точки зору інших дослід-
ників, зокрема, Д. М. Генкіна, 
І. Б. Новицького, термін «пра-
вочин» повинен охоплювати й 
н е д і й с н і  п р а в о ч и н и .  Та к , 
Д. М. Генкін підкреслював, що 
правомірність або неправомір-
ність дії не є необхідним еле-
ментом правочину, а вказує на 
ті чи інші його наслідки [2, 
с. 50]. І. Б. Новицький переко-
нував, що суворе розмежуван-
ня правочину і правових на-
слідків необхідне і для проти-
правного правочину, оскільки 
не можна стверджувати, що він 
зовсім не викликає ніяких юри-
дичних наслідків [7, с. 65-67].

Особливу позицію в цій 
дискусії займала Н. В. Рабіно-
вич, яка, з одного боку, вважа-
ла, що недійсні правочини є 
діями неправомірними, а з дру-
гого − вказувала, що це не зна-
чить, що недійсний правочин 
перестає бути правочином, 
становить собою делікт, як не 
перестає бути адміністратив-
ним той акт, що є незаконним, 
невірним, чи бути договором 
той, що не виконується [11, 
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с. 11].

Дискусія продовжилась і 
після другої кодифікації цивіль-
ного законодавства і прийняття 
в 60-ті роки ХХ ст. Основ цивіль-
ного законодавства Союзу РСР 
та союзних республік і респуб-
ліканських ЦК. У цей час думку 
М.  М.  Агаркова,  що термін 
«правочин» має використову-
ватися лише для правомірних 
дій, розділив Ю. К. Толстой [15, 
с. 141].

До точки зору вчених, які 
вважають, що терміном «пра-
вочин», можна оперувати сто-
совно як дійсних, так і недійс-
них правочинів, приєднався, 
В. П. Шахматов. Виходячи з 
того, що протиправним є лише 
те, що не просто не відповідає 
вимогам норм права, а порушує 
їх заборони, він підкреслює, що 
існують такі недійсні правочи-
ни, які характеризуються бра-
ком протиправності. До них на-
уковець відніс правочини з по-
рушенням форми, й ті, що вчи-
нені під впливом помилки. У 
таких випадках невідповідність 
правочинів вимогам закону, що 
зумовлюють їх недійсність, по-
лягає не в їх неправомірності, 
а в недоліках їх складу, які роб-
лять правочин з точки зору пра-
ва небажаним, що й знаходить 
прояв у його недійсності й у на-
слідках, що випливають з неї 
[18, с. 131-133].

Зазначена дискусія трива-

ла серед цивілістів і після за-
кінчення ери радянського пра-
ва і прийняття чинних Цивіль-
них кодексів незалежними де-
ржавами, що входили до скла-
ду колишнього СРСР.

При цьому слід указати на 
певну радикалізацію позицій 
окремих досл ідник ів.  Так , 
Ф. С. Хейфец відзначає, що не-
дійсні правочини за своєю пра-
вовою природою не співпада-
ють з правочинами, а станов-
лять собою цивільні правопо-
рушення, що тягнуть відпові-
да льн іс ть  шляхом вжит тя 
цивільно-правових санкцій. 
Причому правопорушеннями 
виступають не тільки недійсні 
правочини, вчинені за наяв-
ності вини, а й ті, що лише 
об’єктивно не відповідають ви-
могам закону [16, с. 45, 46].

Ця думка зазнала критики 
з боку цивілістів. О. В. Гутніков, 
солідаризуючись із В. П. Шах-
матовим, доводить, що проти-
правність поведінки не можна 
ототожнювати з її невідповід-
ністю закону. Особливо це оче-
видно в умовах чинного цивіль-
ного законодавства, заснова-
ного на принципах автономії 
волі, свободи договору, немож-
ливості свавільного втручання 
будь-кого у приватні справи [3, 
с. 61-63].

Поділяючи в цілому погля-
ди В. П. Шахматова й О. В. Гут-
нікова про неможливість ото-
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тожнення протиправної по-
ведінки з невідповідністю її за-
кону, п ідкреслимо, що ч.  3 
ст. 6 ЦК України виходячи з 
принципу свободи договору на-
дає право сторонам у договір-
ній (правочинній) сфері відсту-
пати від положень актів цивіль-
ного законодавства й урегулю-
вати свої відносини на власний 
розсуд, крім випадків, коли в 
цих актах прямо вказано на не-
можливість такого відступу, а 
також якщо обов’язковість для 
сторін положень актів цивіль-
ного законодавства випливає з 
їх змісту або із суті відносин 
між сторонами. До речі, це пра-
вило згідно з ч. 4 ст. 6 ЦК поши-
рюється й на односторонні пра-
вочини.

І. В. Матвєєв, погоджую-
чись в основному з розумінням 
М. М. Агарковим сутності спів-
відношення правочину й недій-
сного правочину, стверджує, 
що його власна позиція більше 
відповідає положенням, сфор-
мульованим Ф. С. Хейфецем [6, 
с.  16].  Підводячи п ідсумки 
аналізу сутності і правових на-
слідків недійсного правочину, 
учений відзначає: оскільки під-
ставою цивільно-правової від-
повідальності є здійснення 
цивільного правопорушення, 
можна зробити висновок, що 
недійсні правочини у своїй 
більшості (курсив авторки − 
С. С.) є саме цивільними про-

ступками [ 6, с. 45].
У той же час І. В. Матвєєв 

без будь-яких пояснень допус-
кає ситуацію, за якої певна час-
тина недійсних правочинів не є 
правопорушеннями (цивільни-
ми проступками).

Аналіз чинного ЦК України 
дає підстави стверджувати, що 
це стосується перш за все ос-
порюваних правочинів, бо суд 
може визнати такий правочин 
недійсним, якщо одна зі сторін 
або інша заінтересована особа 
заперечує його дійсність на під-
ставах, установлених законом 
(ч. 3 ст. 215 ЦК). Слід мати на 
увазі, що на вимоги зазначених 
осіб щодо заперечення дійс-
ності оспорюваних правочинів 
поширюється позовна дав-
ність. Оспорюваний правочин, 
не визнаний судом недійсним, 
за ст. 204 ЦК вважається пра-
вомірним, а тому не є правопо-
рушенням.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 
ст. 215 ЦК у випадках, установ-
лених цим Кодексом, нікчемний 
правочин може бути визнаний 
судом дійсним. Таке право суду 
передбачено: при недодержані 
вимоги закону про нотаріальне 
посвідчення одностороннього 
правочину (ч. 2 ст. 219 ЦК) або 
договору (ч. 2 ст. 220 ЦК); при 
вчиненні правочину малоліт-
ньою особою за межами ї ї 
цивільної дієздатності (ч. 2 
ст. 221 ЦК); при вчинені право-
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чину без дозволу органу опіки 
й піклування (ч. 2 ст. 224 ЦК); 
при вчинені правочину недієз-
датною фізичною особою (ч. 2 
ст. 226 ЦК). Нікчемний право-
чин, визнаний судом дійсним, 
теж не може вважатися право-
порушенням. Отже, із тверд-
женням, що будь-який недійс-
ний правочин за своєю приро-
дою є цивільним правопору-
шенням, важко погодитися.

Сучасні українські цивіліс-
ти, зокрема, І. В. Давидова, 
В. І. Підвисоцький, І. В. Спаси-
бо-Фатєєва, досліджуючи пи-
тання недійсності правочинів, 
теж займають різні наукові по-
зиції. Так, на думку І. В. Дави-
дової правочин – це правомір-
на дія сторін, а недійсний пра-
вочин – це теоретичне позна-
чення неправомірної дії сторін 
[4, с. 25]. В. І. Підвисоцький 
вважає: оскільки недійсний 
правочин має ознаки, властиві 
правочинам (є вольовим актом, 
спрямованим на досягнення 
правового результату, й різно-
видом дій суб’єктів цивільних 
правовідносин), він за своєю 
природою є саме правочином 
[8, с. 80]. Очевидно, що кате-
горія «недійсні правочини», від-
значає І. В. Спасибо-Фатєєва, 
є умовною, покликаною під-
креслити, що це дія, яка мала 
вигляд правомірності, була 
квазіправочином (тобто немов-
би правочином), але виявило-

ся, що це не так [13, с. 95 ; 13 
с. 150].

Підсумовуючи результати 
тривалої наукової дискус і ї 
щодо сутності недійсних пра-
вочинів, треба наголосити на 
наступному. По-перше, вико-
ристання терміна «недійсний 
правочин» є не тільки можли-
вим, а й необхідним з огляду на 
те, що його закріплено на зако-
нодавчому рівні. Зрозуміло, що 
в цьому словосполученні наго-
лос зроблено саме на слові 
«недійсний». По-друге, далеко 
не кожен недійсний правочин 
автоматично стає цивільним 
правопорушенням. По-третє, 
недійсний правочин не створює 
юридичних наслідків, крім тих, 
що пов’язані з його недійсніс-
тю.

Усі ці положення про недій-
сні правочини мають врахову-
ватись і при аналізі недійсності 
такого одностороннього право-
чину, як заповіт.

Хоча (як уже відзначалося) 
легального визначення недій-
сного  запов іт у  в  чинному 
цивільному законодавстві не 
існує, це не є перешкодою для 
його формулювання на доктри-
нальному рівні. Доктринальне 
визначення недійсного запові-
ту має ґрунтуватися, як вба-
чається, на 2-х положеннях: 
(а) на підставі недійсності за-
повіту як одностороннього пра-
вочину і (б) на нестворенні не-
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дійсним заповітом, як і будь-
яким іншим недійсним право-
чином, жодних правових на-
слідків, крім пов’язаних з його 
недійсністю.

Підставою недійсності за-
повіту є недотримання запові-
дачем у момент учинення за-
повіту будь-якої з вимог, додер-
жання якої необхідно для його 
чинності. Проаналізовавши за-
гальні норми про правочини і 
спеціальні про заповіт, закріп-
лені, відповідно, у главах 16 і 
85 ЦК , вважаємо, що до вимог, 
дотримання яких є необхідним 
для чинності заповіту, нале-
жать нижченаведені: (1) його 
зміст не може суперечити по-
ложенням ЦК, іншим актам 
цивільного законодавства, а 
також моральним засадам сус-
пільства; (2) заповіт може вчи-
няти фізична особа з повною 
цивільною дієздатністю; (3) він 
має вчинятися особисто за-
повідачем; (4) волевиявлення 
заповідача повинно бути віль-
ним і відповідати його внутріш-
ній волі; (5) заповіт вчиняється 
в письмовій формі, посвід-
чується нотаріусом або іншими 
посадовими чи службовими 
особами, означеними у статтях 
1251 і 1252 ЦК з дотриманням 
вимог, передбачених у законах 
та інших актах законодавства.

Положення, закріплене в 
абз. 1 ч. 1 ст. 216 ЦК, що недій-
сний правочин не створює юри-

д и ч н и х  н а с л і д к і в ,  к р і м 
пов’язаних з його недійсністю, 
повністю поширюється й на за-
повіт, адже у гл. 85 ЦК України 
не закріплено іншого спеціаль-
ного правила.

З урахуванням викладено-
го, можна запропонувати на-
ступне визначення недійсного 
заповіту: недійсним є заповіт, 
учинений з порушенням будь-
якої з вимог, дотримання якої є 
необхідним для його чинності, 
що не створює жодних право-
вих наслідків, крім пов’язаних з 
його недійсністю.

Ми вважаємо, що правила 
про поділ недійсних правочинів 
на нікчемні й оспорювані, пере-
дбачені ст. 215 ЦК України, по-
ширюються й на недійсні за-
повіти. Про це, беззаперечно, 
свідчить зміст частин 1 і 2 
ст. 1257 ЦК України. Ось чому 
є підстави стверджувати, що 
легальні визначення нікчемно-
го й оспорюваного правочинів, 
закріплені, відповідно, в абз. 1 
ч. 2 ст. 215 ЦК і в ч. 3 ст. 215 ЦК 
поширюються й на недійсні за-
повіти.

Таким чином, нікчемним є 
заповіт,  недійсність якого 
встановлена законом. У цьому 
разі визнання його судом недій-
сним не вимагається. Оспорю-
ваним є заповіт, недійсність 
якого хоча й не передбачено 
законом, але суд, якщо заінте-
ресована особа заперечує його 
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дійсність на підставах, уста-
новлених законом, може визна-
ти його недійсним.

Є. О. Рябоконь вважає, що 
н е д і й с н і  з а п о в і т и  з а  ч .  2 
ст. 1257 ЦК слід відрізняти від 
класичних оспорюваних право-
ч и н і в ,  п е р е д б ач е н и х  ч .  3 
ст. 215 ЦК. До оспорюваних на-
лежать правочини, які за наяв-
ності певних порушень можуть 
бути визнані судом недійсними, 
в той час, як заповіт, який скла-
дено, так би мовити, «з порока-
ми волі», суд має визнати не-
дійсним [5, с. 127].

На наше переконання, на-
уковець допускає певне пере-
більшення. Справа в тім, що 
згідно з ч. 2 ст. 1257 ЦК суд виз-
нає заповіт «з пороком волі» 
недійсним, лише коли буде 
встановлено, що волевияв-
лення заповідача не було віль-
ним і не відповідає його волі. У 
ч. 3 ст. 215 ЦК ідеться не про 
наявність певних порушень, а 
про заперечення однієї з сторін 
або іншої заінтересованої осо-
би дійсності правочину на під-
ставах, закріплених у законі, і 
тому в ч. 3 ст. 215 ЦК застосо-
вується теза «такий правочин 
може бути визнаний судом не-
дійсним».

Оскільки нікчемним є за-
повіт, недійсність якого вста-
новлена законом, і з урахуван-
ням того, що у цьому разі виз-
нання його таким судом не ви-

магається, вважаємо, що нор-
мативні приписи закону про 
нікчемність заповіту мають від-
повідати низці вимог, а саме: 
а) кожен склад нікчемного за-
повіту має бути закріплено у 
окремому нормативному при-
писі відповідної статті гл. 85 ЦК; 
б) кожному із зазначених нор-
мативних приписів належить 
містити вказівку на конкретне 
порушення заповідачем вимо-
ги, додержання якої є необхід-
ним для чинності заповіту; 
в) саме порушення за своїм 
змістом має бути очевидним, 
безспірним і не викликати сум-
нівів через наявність доказів, 
не потребуючих їх оцінювання 
у судовому порядку.

Даючи відповідь на запи-
тання, чи відповідають норма-
тивні приписи про нікчемність 
з ап о в і т у,  що  м і с т я т ь с я  у 
главі 85 ЦК, зазначеним вимо-
гам, слід указати на таке. При 
аналізі підстав нікчемності за-
пов і т у,  закр іплених у  ч.  1 
ст. 1257 ЦК, впадає в око те, що 
законодавець не конкретизує їх 
склади, а закріплює лише 2 гру-
пи порушень, що зумовлюють 
нікчемність заповіту: (а) скла-
дання заповіту особою, яка не 
мала на це права, і (б) пору-
шення вимог щодо форми й 
посвідчення заповіту. Одночас-
но ЦК у ч. 2 ст. 1307 передба-
чає й конкретний склад нікчем-
ного заповіту. Ідеться про за-
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повіт, який відчужувач склав 
щодо майна, вказаного у спад-
ковому договорі. Варто погоди-
тися з думкою, що вже сам 
факт неоднакового підходу до 
визначення підстав нікчемності 
заповіту свідчить про його не-
вдалість [17, с. 285].

Самі ж групи порушень, що 
зумовлюють нікчемність за-
повіту, сформульовані без їх 
належної конкретизації. Більше 
того, при формулюванні першої 
групи порушень, що зумовлю-
ють нікчемність заповіту, вжи-
вається словосполучення, що 
вказує на порушення стороною 
2-х вимог, дотримання яких є 
необхідним для чинності за-
повіту. Ідеться про словоспо-
лучення «складання заповіту 
особою, яка не мала на це пра-
ва». Адже до цих осіб, як від-
значено у п. 17 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України 
від 30 травня 2008 р. «Про су-
дову практику у справах про 
спадкування» [9] відноситься 
не тільки особа, яка не має на 
момент складання заповіту 
повної цивільної дієздатності, 
а й представник заповідача, 
який уклав заповіт від його 
імені.

Зміст порушень, що є під-
ставами нікчемності заповіту, 
згідно з ч. 2 ст. 1257 ЦК свід-
чить у цілому про їх очевид-
ність, безспірність і безсумнів-
ніть через наявність доказів, 

що не потребують їх оцінюван-
ня у судовому порядку. Ідеться 
про порушення, перелічені в 
абз. 2 п. 17 цієї Постанови, а 
саме складання заповіту (а) не-
дієздатною, малолітньою, не-
повнолітньою особою (крім 
осіб, які в установленому по-
рядку набули повну цивільну 
дієздатність), або особою з об-
меженою цивільною дієздатніс-
тю, (б) представником від імені 
заповідача й (в) з порушенням 
вимог щодо його форми й пос-
відчення. Не випадково в за-
значеній Постанові далі відзна-
ч а є т ь с я ,  щ о  н а  п і д с т а в і 
ст. 215 ЦК визнання такого за-
повіту недійсним судом не ви-
магається.

Отже, можемо стверджу-
вати, що нормативні приписи 
про нікчемність заповіту, що 
містяться у гл. 85 ЦК не повною 
мірою відповідають вимогам, 
сформульованим у цій роботі, 
й підлягають удосконаленню.

Виникає запитання: коли 
заінтересована особа може 
звернутися до суду з позовом 
про визнання оспорюваного за-
повіту недійсним? Є сенс під-
тримати правову позицію Пле-
нуму Верховного Суду України, 
закріплену у п. 17 зазначеної 
Постанови, що таке право ви-
никає лише після смерті запові-
дача, що пов’язано з низкою та-
ких обставин: (1) відповідно до 
ст. 1254 ЦК за життя заповідач 
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має право в будь-який час ска-
сувати заповіт або внести зміни 
до нього, бо це є його суверен-
ним правом, що випливає з 
принципу свободи заповіту; 
(2) зг ідно зі ст. 1255 ЦК но-
таріус, інша посадова чи служ-
бова особа, яка посвідчує за-
повіт, свідки, а також фізична 
особа, яка його підписує за-
мість заповідача, не мають 
права до відкриття спадщини 
розголошувати відомості щодо 
факту складання заповіту, його 
змісту, скасування або зміни; 
(3) спадщина відкривається 
внаслідок смерті особи або ого-
лошення ї ї померлою ( ч. 1 
ст. 1220 ЦК).

Ось чому важко погодити-
ся з поглядом Є. О. Рябоконя 
на те, що питання про визнання 
заповіту недійсним може на-
стати й за життя заповідача, 
який з тих чи інших причин не 
бажає або не може внести змі-
ни до нього чи скасувати його 
й подає позов до суду про виз-
нання заповіту недійсним [5, 
с. 126].

Як слушно вказує із цього 
приводу З. В. Ромовська, якщо 
заповідач має змогу звернути-
ся до суду з позовом про виз-
нання свого заповіту недійс-
ним, то чому він не вправі його 
скасувати? Адже цю дію він 
може вчинити й дома, викли-
кавши нотаріуса чи іншу поса-
дову або службову особу ви-

конкому. У цьому разі заповіт 
буде скасовано негайно, тоді як 
судовий розгляд може затягну-
тися; до того ж невідомо, до 
кого мав би бути пред’явлений 
позов. [12, с. 150].

Наслідки недійсності окре-
мого розпорядження, що міс-
титься в заповіті, й заповіту в 
цілому передбачені нормами, 
закріпленими, відповідно, у 
частинах 3 і 4 ст. 1257 ЦК. Ці 
норми є спеціальними. Про це 
свідчить текстуальне неспів-
падіння загального правила, 
закріпленого у ст. 217 ЦК, про 
правові наслідки недійсності 
окремих частин правочину і 
правила, закріпленого в ч. 3 
ст. 1257 ЦК щодо недійсності 
окремого розпорядження, яке 
міститься в заповіті. За загаль-
ною нормою наслідок недійс-
ності окремої частини правочи-
ну не має наслідком недійс-
ності інших його частин і пра-
вочину в цілому, якщо можна 
припустити, що правочин був 
би вчинений і без включення до 
нього недійсної частини. Спе-
ціальна ж норма виходить із 
того, що недійсність окремого 
розпорядження, яке міститься 
в заповіті, не має наслідком не-
дійсності іншої його частини 
без будь-яких припущень.

Правові наслідки недійс-
ності правочину в цілому пере-
дбачено в абз. 2 ч. 1 ст. 216 ЦК. 
За загальною нормою наслід-
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ком його недійсності є двосто-
роння реституція. Ідеться, бе-
зумовно, про наслідки недійс-
ності двостороннього (багатос-
тороннього) й відплатного пра-
вочину. Оскільки заповіт є од-
ностороннім правочином, за-
значена загальна норма на за-
повіт, визнаний недійсним, не 
поширюється. Можливість ус-
тановлення в законі особливих 
правових наслідків щодо окре-
мих видів недійсних правочинів 
передбачено у ч. 3 ст. 216 ЦК. 
Такий особливий правовий на-
слідок недійсності саме запові-
ту закріплено в ч. 4 ст. 1257 ЦК, 
за якою в разі недійсності ос-
таннього спадкоємець, який за 
цим заповітом був позбавлений 
права на спадкування, отримує 
право на спадкування за зако-
ном на загальних підставах.

З нашого погляду, у наслі-
док недійсності заповіту, за-

кріплений у ч. 4 ст. 1257 ЦК, не 
може обмеж уватися лише 
викладеним правилом. У такій 
ситуації спадкування за запові-
том фактично має поступитися 
місцем спадкуванню за зако-
ном, але тільки щодо спадщи-
ни, зазначеної в заповіті, виз-
наному недійсним.

При визнанні заповіту не-
дійсним на підставі статей 225 
і 231 ЦК й за умови наявності 
попереднього заповіту ситуа-
ція ускладнюється. Це пов’язано 
з тим, що в такому разі попе-
редній заповіт підлягає віднов-
ленню.

Усе викладене дає підста-
ви стверджувати, що для на-
лежної регламентації підстав і 
правових наслідків недійсності 
заповіту, як одностороннього й 
безвідплатного правочину, 
гл. 85 ЦК, повторимося, потре-
бує вдосконалення.
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕЩАНИЙ  
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

Сибилёва С. М.
В статье на базе анализа общих норм о недействительности сделок и спе-

циальных норм о недействительности завещания, с учетом основных положе-
ний длительной научной дискуссии о правовой природе недействительных сде-
лок предложено доктринальное определение недействительного завещания, 
осуществлена общая характеристика видов и правовых последствий недейс-
твительных завещаний.

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, завещание, недейс-
твительное завещание, ничтожные и оспоримые завещания, особые правовые 
последствия недействительности завещания.

CONCEPTION, TYPES AND CONSEQUENCES OF THE INVALID WILLS AS
TO THE CURRENT CIVIL LEGISLATION OF UKRAINE

Sibilyova S. M.
In the article on the base of the analysis of the general norms on the invalidity of 

the transactions and special norms on the invalidity of the will and taking into account 
the main provisions of the long scientific discussion concerning the legal nature of the 
invalidity of the transactions, the doctrinal statement of the invalidity of the will has 
been proposed, the general characteristics of the types and legal consequences of the 
invalidity of the will has been exercised.

Key words: transaction, invalid transaction, will, invalid will, paltry and rebuttable 
testament, special legal consequences of the invalidity of the will.
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОНЦЕПЦІЇ 
АНТРОПОЦЕНТРИСТСЬКОГО ПІДХОДУ

Аналізуються дефініції поняття «інформація» в концепції змістовного під-
ходу, визначаються їх переваги й недоліки. Пропонується авторське тлумачення 
цієї категорії.

Ключові слова: інформація, недетерміністський підхід, техноцентристський 
підхід, антропоцентристський підхід, відомості.

Процеси, що відбуваються 
в суспільстві, ґрунтуються на 
феномені «інформація». Як 
влучно зазначив Н. Вінер, усе 
діє відповідно до отриманої ін-
формації [Цит. за: 2, с. 13]. Що 
ж означає цей термін?

Розглядуване поняття ви-
користовується в багатьох га-
лузях знань − як у загальноте-
оретичних, так і в прикладних 
сферах − філософії, політології 
соціології, історії, юридичних 
дисциплінах тощо. Його вивча-
ли так і українськ і вчені, як 
О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, 
І. Л. Бачило, В. Брижко, В. М. Га-
р а щ у к ,  Л .  П .  К о в а л е н к о , 
А. Т. Комзюк, Л. В. Кузенко, 
А. І. Марущак, В. Я. Настюк, 
М. М. Тищенко та ін. Серед за-
рубіжних вчених це А. О. Анто-
польський, А. І. Берг, В. Р. Ешбі, 
А. Моль, І. І. Саліхов, А. Д. Ур-
сул, К. Шеннон та ін.

Практично кожен дослід-
ник, розглядаючи це багатог-
ранне явище, намагався навес-
ти власне його трактування, в 
результаті чого маємо в наяв-
ності декілька десятків де-
фініцій поняття «інформація», 
які відображають його окремі 
деталі, ознаки, характеристики 
тощо. Однак і дотепер бракує 
одностайного, загальноприй-
нятого його визначення. Така 
дискусійність пов’язана зі спе-
цифікою принципів і методів 
вивчення й використання ін-
формації в різних галузях науки 
і практики.

Аналіз наукових робіт уче-
них дає змогу виділити 3 основ-
ні підходи до тлумачення цієї 
категорії: недетерміністський, 
техноцентристський і антро-
поцентристський, кожен з 
яких, маючи свої преваги й не-
доліки, домінував у різні часи 
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еволюції людства.

Недетерміністський під-
хід полягає в трактуванні ін-
формації на тій підставі, що 
вона є фундаментальним по-
няттям, яке має невизначені, 
так би мовити, «розмиті» кор-
дони. Як зазначав один із за-
сновників кібернетики Н. Вінер, 
«інформація є інформацією, а 
не матерією й не енергією» [3, 
с. 208]. На переконання В. Тро-
ня, інформація є фундаментом 
усього існуючого, першопричи-
ною всіх явищ і процесів [18, 
с. 206].

Сутність техноцентрист-
ського підходу полягає в тому, 
що інформацію ототожнюють з 
даними, що мають кількісний 
вимір, як-от: інтенсивність тра-
фіку, швидкість передачі, обсяг 
та ін. Засновником цієї теорії 
вважається К. Шеннон, який 
розглядав інформацію як змен-
шувану невизначеність, що змі-
нюється в результаті отриман-
ня повідомлень. Теорія інфор-
мації стала затребуваною зі 
зростанням інформатизації 
суспільства для характеристи-
ки обсягів інформаційних по-
токів і згодом дала змогу роз-
винути нові концепції впоряд-
кування інформаційних про-
цесів [Цит. за: 9, с. 7].

К. Шеннон разом з Н. Віне-
ром запропонували й імовірні 
м е т о д и  д л я  в и з н а ч е н н я 
(з’ясування) кількості інформа-

ції, що передається. Зазначе-
ний підхід широко використо-
вується не тільки в теорії, а й 
на практиці. За його допомогою 
було знайдено «цілком секрет-
ні» і практично «ідеальні» крип-
тографічні системи захисту ін-
формації [Цит. за: 11, с. 121]. 
Саме тому він і зараз домінує 
в точних науках і широко засто-
совується під час розроблення 
й реалізації багатьох методів 
захисту інформації, насампе-
ред технічних.

Проте поза розглядом за-
лишається змістовний (семан-
тичний) аспект інформації, що 
не дозволяє використовувати 
антропоцентристський підхід 
до правового регулювання ін-
формаційних правовідносин. 
Цей змістовний (семантичний) 
підхід цікавий тим, що інфор-
мацію ототожнюють з відомос-
тями або фактами, які теоре-
тично можуть бути отримані й 
засвоєні, тобто перетворені на 
знання. Ця течія обмежує сфе-
ру існування інформації й ін-
формаційної взаємодії винят-
ково людським суспільством і 
людською свідомістю [10]. Саме 
цей підхід знайшов широку під-
тримку в юридичній науці й від-
биття в чинному законодавстві: 
дефініції категорії «інформа-
ція» в законах та їх проектах 
спираються на її семантичний 
аспект, тобто на змістовний 
опис об’єкта, предмета та ін. [7, 
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с. 31]. Отже, саме цей аспект і 
становить підґрунтя правового 
регулювання інформаційних 
правовідносин.

Формулювання будь-якого 
поняття повинно містити харак-
терні загальні і специфічні його 
ознаки. Неточне визначення 
тягне за собою його хибне ро-
зуміння та неналежне правове 
регулювання. Саме тому ін-
формація, як одна з найваж-
ливіших категорій в інформа-
ційному праві, вимагає деталь-
ного аналізу в концепції антро-
поцентристського підходу.

Тлумачення поняття «ін-
формація» міститься в різних 
нормативно-правових актах, 
зокрема, в Законах України 
«Про інформацію», «Про до-
ступ до публічної інформації», 
«Про телекомунікації», «Про 
захист економічної конкурен-
ції», у Цивільному кодексі Ук-
раїни та ін.

Одним із центральних за-
конів, що впорядковують сус-
пільні відносини у досліджу-
ваній нами сфері, є Закон Ук-
раїни «Про інформацію», ст. 1 
якого визначає інформацію як 
«будь-які відомості та/або дані, 
які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відоб-
ражені в електронному виг-
ляді» [4; 2001. − № 12. − Ст. 64.]. 
Стаття 200 Цивільного кодексу 
Украйни повторює цю де -
фініцію.

Згідно зі ст. 1 Закону Украї-
ни «Про захист економічної 
конкуренції» інформація – це 
відомості в будь-якій формі й 
вигляді, збережені на будь-яких 
носіях (у тому числі листуван-
ня, книги, помітки, ілюстрації 
(карти, діаграми, органіграми, 
малюнки, схеми тощо), фото-
графії, голограми, кіно-, відео-
, мікрофільми, звукові записи, 
бази даних комп’ютерних сис-
тем, повне чи часткове відтво-
рення їх елементів), пояснення 
осіб і будь-які інші публічно ого-
лошені чи документовані відо-
мос т і  [4;  1992 .  −  № 48.  − 
Ст. 650].

Як бачимо, в різних норма-
тивно-правових актах кате-
горію «інформація» законода-
вець визначає по-різному. Яка 
ж дефініція є найбільш дореч-
ною, чи відбивають вони сут-
ність відносин, пов’язаних із 
цим феноменом у повному об-
сязі? Чи потрібно вносити якісь 
зміни до національного законо-
давства про інформацію? Щоб 
відповісти на ці запитання й 
дійти певного висновку, потріб-
но проаналізувати термін «ін-
формація». Саме змістовний і 
порівняльний аналізи нададуть 
можливості виявити прогалини 
і сформулювати найбільш роз-
горнуту дефініцію цього понят-
тя. Вважаємо доречним наве-
дені визначення терміна «ін-
ф о р м а ц і я»  р о з б и т и  н а  2 
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смислові частини, перша – це 
«будь-як і  в ідомості  та /або 
дані», друга – «які можуть бути 
збережені на матеріальних 
носіях або відображені в елек-
тронному вигляді», і розглянути 
їх окремо.

Отже, законодавець визна-
чає інформацію як будь-які «ві-
домості та/або дані». Відомості 
– це «повідомлення, вісті про 
кого-, що-небудь; певні факти, 
дані про кого-, що-небудь». 
Дані, у свою чергу, – це теж ві-
домості, показники, необхідні 
для ознайомлення з ким-, чим-
небудь, для характеристики ко-
гось, чогось або для певних 
висновків, рішень» [5, с. 176]. 
Як бачимо, зміст понять «відо-
мості» й «дані» майже повто-
рюється. Проте, на нашу думку, 
слід розмежувати ці категорії 
на законодавчому рівні, адже 
«відомості» за своєю сутністю 
– поняття ширше порівняно з 
терміном «дані», бо інформація 
у формі даних міститься у відо-
мостях про щось.

Щоб інформація, накопиче-
на окремою людиною або сус-
пільством, була доступною для 
подальшого використання, ї ї 
зберігають у систематизовано-
му вигляді у спеціальних схо-
вищах – базах даних [8]. Закон 
України «Про захист персо-
нальних даних» у ст. 1 визначає 
базу персональних даних як су-
купність упорядкованих персо-

нальних даних в електронній 
формі та/або у формі картотек 
персональних даних [4; 2010. 
– № 34. – Ст. 48].

У ст. 1 наказу Міністерства 
юстиції України «Про затверд-
ження форм заяв про реєстра-
цію бази персональних даних 
та про внесення змін до відо-
мостей Державного реєстру 
баз персональних даних і по-
рядку їх подання» вказано: 
«Цей Порядок встановлює ме-
ханізм подання заяв про реєст-
рацію бази персональних даних 
та про внесення змін до відо-
мостей Державного реєстру 
баз персональних даних (далі 
– заяви)» [12]. Змістовний аналіз 
цієї статті наказу дає підстави 
зробити висновок, що дані міс-
тяться у відомостях, отже відо-
мості – це те, що включають у 
себе дані про щось або когось. 
Отже, з огляду на наведене ін-
формацію доречно визначити 
як відомості, які містять дані 
про кого-, що-небудь.

Не порушуючи рамок зміс-
товного підходу до визначення 
досліджуваного поняття, роз-
глянемо другу частину його де-
фініції: це «будь-які відомості 
та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних 
носіях або відображені в елек-
тронному вигляді». Саме ці 
«будь-які відомості та/або 
дані» кожен вправі вільно зби-
рати, зберігати, використовува-
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ти й поширювати усно, письмо-
во або в інший спосіб – на свій 
вибір (ч. 2 ст. 34 Конституції Ук-
раїни).

Виникає запитання: чи всі 
в ідомості  є інформацією у 
праві, зокрема, в інформацій-
них правовідносинах, що ре-
гулюються адміністративним 
правом? Як відомо, внаслідок 
отримання інформації прийма-
ються певні висновки й рішен-
ня, що мають відповідні юри-
дичні наслідки. А чи будь-яка 
інформація несе юридичні на-
слідки в цих правовідноси-
нах?

Інформація,  як в ідомо, 
поділяється на правову й не-
правову. У ст. 1 Закону України 
«Про інформацію» говориться 
про інформацію взагалі (право-
ву й неправову); а в ст. 17 цього 
ж нормативно-правового акта 
йдеться саме про правову. За-
конодавець трактує категорію 
«правова інформація», відно-
сячи до неї будь-які відомості 
про право, його систему, дже-
рела, реалізацію, юридичні 
факти, правовідносини, право-
порядок, правопорушення й бо-
ротьбу з ними, їх профілактику 
тощо. Як слушно зазначає 
О. О. Тихомиров, у цій статті 
розглядуване поняття тлума-
читься більше з філософської 
точки зору, аніж з нормативно-
правової [16, с. 130, 131]. У той 
же час серед джерел правової 

інформації вказаним Законом 
виокремлюються Конституція 
України, інші національні зако-
нодавчі й підзаконні норматив-
но-правові акти, міжнародні до-
говори та угоди, норми і при-
нципи міжнародного права, а 
також ненормативні правові 
акти, повідомлення засобів ма-
сової  інформаці ї,  публічн і 
виступи, джерела інформації з 
правових питань, а також ак-
центується увага саме на нор-
мативно-правових джерелах і 
засобах надання публічності їх 
положенням (змісту).

У наукових колах дефініція 
конструкції «правова інформа-
ція» трактується, як правило, з 
урахування певного напрямку 
розуміння терміна «інформа-
ція», що трансформується че-
рез поняття «правова сфера». 
Так, А. А. Шмельов правову ін-
формацію визначає, як відо-
мості про факти, події, предме-
ти, осіб, явища у правовій сфері 
життя суспільства, що містять-
ся як у нормах права, так і в ін-
ших джерелах і використову-
ються при вирішенні правових 
завдань. Специфіка правової 
інформації, на його думку, по-
лягає в тому, що незалежно від 
свого змісту вона завжди є со-
ціально значимою. Основні ж 
завдання інформації вирішу-
ються при здійсненні правот-
ворчої, правозастосовної і пра-
воохоронної діяльності [19].
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Правова інформація в ши-

рокому розумінні, що сформу-
валося на сьогодні, вбирає в 
себе значний масив суспільно 
важливої інформації й виступає 
не стільки окремим її видом, 
скільки специфічною якістю тих 
відомостей, які відображають 
процеси організації суспільного 
життя у сферах, охоплених пра-
вої регламентації. Досліджува-
на інформація має соціальну 
значимість, яку їй надає така 
якість, як правота або правність 
[19]. У вузькому значенні, як 
правильно зазначає О. О. Тихо-
миров, вона є основним засо-
бом правової регламентації. 
Свою точку зору фахівець 
обґрунтовує так: правова ін-
формація має відображати ос-
новне призначення права як 
універсального регулятора сус-
пільних відносин. Вона є со-
ціально важливою, віддзерка-
лює нормативні (загально-
обов’язкові) або індивідуальні 
вимоги до поведінки (діяль-
ності) суб’єктів. Ці вимоги від-
повідають інтересам суспільс-
тва, забезпечуються й охоро-
няються державою. Важливою 
властивістю, яка принципово 
відрізняє інформацію правову 
від неправової, вчений називає 
обов’язковість її надання де-
ржавою й усвідомлення від-
повідними суб’єктами. При-
міром, Основний Закон гаран-
тує кожному право знати свої 

права й обов’язки (ст. 57) і пок-
ладає на громадян обов’язок 
неухильно додержуватися Кон-
ституці ї  й законів України 
(ст. 68) [16, с. 13].

Риси правової інформації 
найчіткіше виявляються, на 
нашу думку, при здійсненні уп-
равлінської діяльності, яка ха-
рактеризується інтелектуаль-
ністю. Останнє виражається у 
спрямованості на вироблення, 
прийняття і практичну реаліза-
цію управлінських рішень, пок-
ликаних змінювати в бажаному 
напрямку стан і розвиток сус-
пільних процесів, свідомість, 
поведінку й діяльність людей. 
За допомогою інтелектуаль-
ності органи державної влади 
й органи місцевого самовряду-
вання виконують покладені на 
них функції державного управ-
ління. Конкретний набір цих 
функцій, що реалізовуються у 
певній сфері життя суспільства, 
залежить від потреб системи 
управління й конкретизується в 
повноваженнях органів де-
ржавної влади, що здійснюють 
державне управління [19].

Управлінська діяльність є 
інформаційною. Ця ї ї влас-
тивість знаходить свій прояв у 
необхідності постійного одер-
жання, осмислення, системати-
зації, зберігання й видачі спе-
ціальної, перш за все управ-
лінської інформації. На законо-
давчому рівні визначено, яка 
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саме інформація може мати 
значення при прийнятті управ-
лінських рішень. Іншими слова-
ми, правова інформація є ваго-
мою підставою для їх прийнят-
тя, неправова ж не має ніякого 
значення. До того ж при вчинен-
ні адміністративного правопо-
рушення в інформаційній сфері 
юридично важливими вважати-
муть відомості, які належать до 
його диспозиції.

З урахуванням викладено-
го зробимо висновок: до інфор-
мації, яка має значення при ре-
гулюванні суспільних відносин, 
належать не будь-які відомості, 
а лише ті, що безпосередньо 
мають важливість для їх упо-
рядкування, тобто правові відо-
мості. Тому визначати інформа-
цію як «будь-які відомості…» – 
хибний крок.

На окрему увагу заслуго-
вує дефініція розглядуваної ка-
тегорії, яку містить Закон Украї-
ни «Про інформацію»: інформа-
ція – це відомості, «які можуть 
бути збережені на матеріаль-
них носіях або відображені в 
електронному вигляді». У цьо-
му випадку законодавець до ін-
формації відносить тільки те, 
що може мати матеріальну 
форму. А чи доречно погоджу-
ватися з цією точкою зору? Як 
відомо, адміністративно-право-
ве регламентування (виконан-
ня, зміна або припинення) пра-
вовідносин (у тому числі й ін-

формаційних) відбувається за 
допомогою актів державного 
управління, що становлять со-
бою формально обов’язкові для 
виконання волевиявлення де-
ржави, її органів і їх посадовців. 
Залежно від форми вираження 
волі держави в особі державних 
органів та їх посадовців ці акти 
поділяються на письмові, усні 
й конклюдентні.

Найпоширенішою є пись-
мова форма актів управління. 
При цьому волевиявлення 
викладається згідно зі встанов-
леними вимогами юридичного 
документа, в якому віддзерка-
люються певні розпорядження, 
заборони, правила тощо. Ця 
форма завжди застосовується 
при виданні адміністративних 
актів нормативного характеру, 
у більшості випадків індивіду-
альних адміністративних [1, 
с. 38]. До письмових актів-доку-
ментів належать, наприклад, 
приписи. Так, згідно зі ст. 1 За-
кону України «Про інформа-
цію», документ – це матеріаль-
ний носій, що містить інформа-
цію, основними функціями яко-
го є її збереження й передаван-
ня у часі і просторі. Таким ін-
дивідуальним актом-докумен-
том є, приміром, постанова про 
накладення стягнення.

Усна форма управлінських 
актів не вимагає письмового 
викладу. Це заяви, розпоряд-
ження, накази, вказівки. Усі 



2��2013/123

Перші кроки в науці
вони, як правило, мають індиві-
дуальний характер, видаються 
для швидкого й оперативного 
вирішення управлінських за-
вдань в усній формі. Найчасті-
ше вони використовуються у 
Збройних Силах України, в ор-
ганах внутрішніх справ, у Служ-
бі безпеки України та ін. Напри-
клад, усні владні розпоряджен-
ня, що видаються посадовими 
особами в процесі оперативно-
організаційної роботи, доку-
ментально не оформлюються 
[13, с. 15, 16]. Незважаючи на 
те, що такі акти не фіксуються 
на матеріальному носії, а вида-
ються в усній формі, вони теж 
є обов’язковими для виконання 
тими, кому вони адресовані. За 
невиконання або неналежне їх 
виконання суб’єкти управління 
можуть бути притягнені до юри-
дичної відповідальності.

За юридичною силою кон-
клюдентні акти неоднорідні: 
одні з них мають інформацій-
ний характер, інші є забороня-
ючими або дозволяючими, не-
дотримання яких теж забезпе-
чується певними санкціями. Ці 
акти виражаються у конклю-
дентних діях. Конклюдентні дії 
– це поведінка особи, що вира-
жає ї ї волю встановити пра-
вовідносини, але не у формі 
усного чи письмового волеви-
явлення, а поведінкою, за якою 
можна зробити висновок про її 
намір [5, с. 564]. Конклюдент-

ними діями державного управ-
ління вважаються дії, які вира-
жають волевиявлення на вста-
новлення правовідносин і які 
виявляються безпосередньо у 
формі певної поведінки. Конк-
людентні акти управління ста-
новлять собою спеціальні зву-
кові й шумові сигнали, спе-
ціальні  знаки (дорожнього 
руху), жести тощо. Наприклад, 
регулювальник Державної ав-
томобільної інспекції, як пред-
ставник органу виконавчої вла-
ди, такі дії здійснює жестами. У 
даному випадку це волевияв-
лення, яке несе в собі інформа-
цію, знаходять прояв у виді 
жестів, де жест – це інформа-
ція.

Як випливає з наведених 
міркувань, усні й конклюдентні 
акти управління мають одну й 
ту ж особливість: вони не офор-
млюються письмово, тобто не 
набувають форми акта-доку-
мента, що пояснюється не тіль-
ки відсутністю необхідності в 
цьому, а й можливістю це зро-
бити. Отже, інформація може 
мати як матеріальну, так і не-
матеріальну форму.

Чи враховано це в норма-
тивно-правових актах? У Законі 
України «Про інформацію» ін-
формація розглядається тільки 
в матеріальній формі. Повтори-
мося: це відомості, «які можуть 
бути збережені на матеріаль-
них носіях або відображені в 
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електронному вигляді». Це виз-
начення вважаємо неповним, 
оскільки воно не відображає 
всієї сутності досліджуваного 
поняття. У даному випадку за-
конодавець не врахував под-
війної форми прояву цього яви-
ща – можливості не тільки ма-
теріального виду інформації, а 
й нематеріального.

У ст. 1 Закону України «Про 
телекомунікації» інформація 
розглядається як нематеріаль-
на форма [4; 2004. – № 12. – 
Ст. 1557]. У законі України «Про 
захист економічної конкурен-
ції» говориться, інформація, що 
має матеріальну форму, вияв-
ляється за допомогою різних 
засобів, перелічених законо-
давцем.

Таким чином, наведений 
порівняльний аналіз норматив-
но-правових актів України з пи-
тання, що нас цікавить, свід-
чить про недосконалість і не-
точність визначення поняття 
«інформація», до того ж у кож-
ному з них воно тлумачиться 
по-різному. У жодному з них не 
сформульована дефініція кате-
горі ї «інформація» в такий 
спосіб, щоб її зміст відповідав 
антропоцентристському підхо-
ду, тобто містив у собі всі зміс-
товні ознаки розглядуваного 
терміна, щоб можна було виді-
лити його матеріальну й нема-
теріальну форми вираження. 
На сьогодні в нормативно-пра-

вових актах України інформація 
розглядається в основному як 
матеріальна або нематеріаль-
на форма вираження, а тому 
один акт управління часто до-
повнює інший.

Спираючись на наведене, 
зробимо такі висновки:

1) дані містяться у відомос-
тях, тобто відомості – це дані 
про щось або когось;

2) інформація має 2 форми 
вираження – матеріальну й не-
матеріальну;

3)  при  з д ійс н е нн і  а д -
міністративно-правового регу-
лювання суспільних відносин 
під інформацією належить ро-
зуміти лише відомості, які є під-
ставою для прийняття управ-
лінських рішень, тобто правові. 
Ось чому визначати інформа-
цію як «будь-які відомості» не-
коректно; вважаємо, що інфор-
мація – це конкретні в ідо -
мості.

Отже, під інформацією в 
галузі права необхідно розумі-
ти відомості про осіб, предме-
ти, факти, події, явища і про-
цеси незалежно від форми їх 
вираження, які пов’язані з на-
станням юридичних наслідків. 
Відповідні зміни до дефініції 
цього поняття пропонуємо вне-
сти в національне інформацій-
не законодавство, зокрема до 
ст. 1 Закону України «Про ін-
формацію».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОНЦЕПЦИИ АНТРОПОЦЕНТРИСТСКОГО 
ПОДХОДА

Биленская Д. О.
Анализируются дефиниции понятия «информация» в концепции содержа-

тельного подхода, определяются преимущества их преимущества и недочеты. 
Предлагается авторское толкование этой категории.

Ключевые слова: информация, недетерминистский поход, техноцентрист-
ский подход, антропоцентристский поход, ведомости.

DEFINITION OF THE CONCEPT USE INFORMATION
IN THE ANTHROPOCENTRIC APPROACH

Bilenskaya D. О.
Definition of the term «information» is analyzed in the concept of substantive 

approach, benefits are determined and their flaws. The author’s interpretation of this 
category.

Key words: information, non-deterministic hike, tehnotsentrichesky podod, 
anthropocentric hike, statements.
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ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ: 

ВИДИ Й ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Досліджуються питання правового регулювання публічних (державних) 
послуг в сфері фізичної культури і спорту, їх основні види й характеристика.

Ключові слова: публічні послуги, державні послуги, муніципальні послуги, 
фізкультурно-спортивні послуги.

Проголошуючи життя і 
здоров’я людини найвищою со-
ціальною цінністю в Україні, де-
ржава дбає про розвиток фізич-
ної культури та спорту (ст. 49 
Конституції України). Міжна-
родна хартія фізичного вихо-
вання та спорту (1978 р.) під-
креслює, що ефективна реалі-
зація прав індивіда значною 
мірою залежить від можливості 
кожного вільно розвивати і 
зберігати власні фізичні, інте-
лектуальні й моральні здіб-
ності, задля чого має бути за-
безпечено й гарантовано до-
ступ усіх до фізичного вихован-
ня і спорту [3]. Національна до-
ктрина розвитку фізичної куль-
тури і спорту, затверджена Ука-
зом Президента України від 
28 серпня 2004 р. за № 1148 [4; 
2004. –№ 39. – Ст. 2584] спря-
мовує державну політику в цій 

царині на вирішення таких за-
вдань:

– удосконалення форм за-
лучення різних груп населення 
до регулярних і повноцінних за-
нять фізичною культурою і 
спортом;

– переорієнтування керів-
ництва в цій сфері на забезпе-
чення поєднання зусиль органі-
зацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості;

– сприяння поширенню 
клубної системи в зазначеній 
царині та ін.

На виконання цих та інших 
завдань спрямовані різноманіт-
ні правові й неправові інстру-
менти здійснення державного 
управління, покликані забезпе-
чувати реалізацію прав та сво-
бод громадян, серед яких чин-
не місце посідають права на 
державні послуги [ Див.:  1, 
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с. 1399; 12, с. 1109]. Ідеться про 
формування суспільно значу-
щих публічних інтересів, пот-
реб, гарантування яких беруть 
на себе державні й недержавні 
структури.

Уперше конструкцію «інс-
титут надання державних (уп-
равлінських) послуг» було 
сформульовано в Концепції ад-
міністративної реформи в Ук-
раїні, затвердженій Указом 
Президента України від 22 лип-
ня 1998 р., № 810 [4; 1999. – 
№ 21. – Ст. 943]. Поряд з фор-
муванням ефективного ме-
ханізму державного управління 
основною метою Концепції є 
створення принципово нової 
системи взаємовідносин між 
державою в особі органів вико-
навчої влади та їх посадових 
осіб, з одного боку, і громадя-
нином, громадянським суспіль-
с твом,  п і дприємницьк ими 
структурами – з другого. Вико-
нанню зазначеної мети сприя-
ють: (а) розроблення і впровад-
ження стандартів державних і 
муніципальних послуг, що на-
даються органами виконавчої 
влади та іншими суб’єктами; 
(б) підвищення їх якості й до-
ступності; (в) забезпечення 
ефективної взаємодії органів 
виконавчої влади і громадянсь-
кого суспільства; (г) підвищен-
ня прозорості діяльності цих 
органів тощо.

Поняття «державні послу-

ги», «муніципальні послуги», 
«публічні  послуги» та інші 
з’явились у вітчизняному праві 
відносно недавно. До цього 
юридична наука традиційно 
оперувала такими термінами, 
як «функції», «компетенція», 
«повноваження». Запровад-
жені новели адміністративної 
реформи зумовили потребу в 
опрацюванні теоретичних за-
сад діяльності з надання пуб-
лічних (зокрема адміністратив-
них) послуг, чому були присвя-
чені праці таких учених, як 
В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, 
І. П. Голосніченко, В. М. Кампо, 
І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, 
А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, 
В. Г. Перепелюк, Г. М. Писарен-
ко, В. П. Тимощук та ін.

Мета даної публікації поля-
гає в дослідженні видів і зміс-
товної характеристики публіч-
них послуг у сфері фізичної 
культури та спорту.

У ст. 1 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт» (далі 
– Закон) [2; 1994. – № 14. – 
Ст. 80] категорія «фізична куль-
тура» визначається як діяль-
ність суб’єктів фізичної культу-
ри і спорту, спрямована на за-
безпечення рухової активності 
людей з метою їх гармонійного, 
передусім фізичного розвитку 
й ведення здорового способу 
життя. У свою чергу, спорт слу-
жить виявленню й уніфіковано-
му порівнянню досягнень лю-
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дей у фізичній, інтелектуальній 
та в інших царинах життя шля-
хом проведення спортивних 
змагань і відповідної підготовки 
до них. І фізичній культурі, і 
спорту притаманне розмаїття 
н а п р я м к і в  д і я л ь н о с т і , 
багатооб’єктність закладів, що 
активно допомагають розвитку 
особистості, а також відомча 
належність і різні форми влас-
ності.

Досліджувана сфера ха-
рактеризується різноманітніс-
тю суб’єктів фізичної культури 
і спорту, до яких, зокрема, на-
лежать фізичні і юридичні осо-
би, які здійснюють свою діяль-
ність з метою розвитку фізичної 
культури та спорту, а саме: 
спортивні клуби (ст. 9 Закону), 
дитячо-юнацькі спортивні шко-
ли (ст. 10), спеціалізовані нав-
чальні заклади спортивного 
профілю (ст. 11), школи вищої 
с п о р т и в н о ї  м а й с т е р н о с т і 
(ст. 12), центри олімпійської під-
готовки (ст. 13), центри сту-
дентського спорту вищих нав-
чальних закладів (ст. 14), фіз-
культурно-оздоровчі заклади 
(с т.  15),  центри фізичного 
здоров’я населення (ст. 16), 
центри фізичної культури і 
спорту інвалідів (ст. 17), колек-
тиви фізичної культури (ст. 18), 
фізкультурно-спортивні това-
риства (ст. 19), громадські ор-
ганізації (статті 21, 22; 25), На-
ціональний олімпійський комі-

тет (ст. 23) та ін.
Аналіз положень зазначе-

них статей Закону свідчить про 
багатосуб’єктність засновників 
закладів фізичної культури і 
спорту, про розмаїття форм їх 
власності й господарювання 
тощо. Усі ці та інші чинники без-
посередньо впливають на 
особливості правового регулю-
вання задоволення суспільно 
значущих публічних інтересів у 
цій царині шляхом надання всі-
ляких публічних послуг, юри-
дично й соціально значущих дій 
в інтересах соціуму, держави і 
громадян [10, с. 200].

Розглянемо останню тезу 
докладніше. У науковій літера-
турі з теорії управління послу-
ги за своїм характером прийня-
то поділяти на державні (ад-
міністративні), публічні й со-
ціальні. Стаття 1 Закону Украї-
ни «Про адміністративні послу-
ги» [4; 2012. – № 76. – Ст. 3067] 
визначає поняття «адміністра-
тивна послуга» як результат 
здійснення владних повнова-
жень суб’єктом надання таких 
послуг (органом виконавчої 
влади, іншим державним орга-
ном, органом влади Автоном-
ної Республіки Крим, органом 
місцевого самоврядування, їх 
посадовцями) за заявою фізич-
ної або юридичної особи, спря-
мований на набуття, змінення 
чи припинення її прав та/або 
обов’язків відповідно до закону. 
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Звідси випливає, що адміністра-
тивна послуга є державною. Як 
слушно стверджує Л. К. Тере-
щенко, «державна послуга 
перш за все характеризує 
суб’єкта, який її надає : це за-
вж ди державні органи» [9, 
с. 16].

Законом України «Про цен-
тральні органи виконавчої вла-
ди» [2; 2011. – № 38. – Ст. 385] 
(далі – ЦОВВ) (ст. 17) серед ос-
новних завдань органів вико-
навчої влади названо надання 
адміністративних послуг. При 
цьому більшість функцій ЦОВВ 
полягає в наданні адміністра-
тивних послуг фізичним і юри-
дичним особам, для чого виді-
лені спеціальні органи виконав-
чої влади – державні служби. 
Проаналізувавши положення 
цього Закону, можемо дійти 
висновку, що в царині фізичної 
культури та спорту сфера пос-
луг, що надаються органами 
державної влади, органами 
місцевого самоврядування, де-
ржавними й комунальними за-
кладами, фізичними і юридич-
ними особами, є надзвичайно 
широкою – від прийняття за 
зверненнями фізичної або юри-
дичної особи адміністративних 
актів – владних індивідуальних 
приписів-рішень (видача доз-
волів, посвідчень, інших доку-
ментів, різноманітні реєстра-
ційні дії тощо) до надання інших 
послуг, у тому числі і платних.

Зокрема надаються такі 
адміністративні послуги :

– з проведення державної 
р е є с т р а ц і ї  в і д п о в і д н и х 
суб’єктів;

– реєстрації їх статутних 
документів, об’єктів, що пере-
бувають у власності, володінні 
чи користуванні таких осіб;

– видачі дозволів на про-
ведення державної спортивної 
лотереї, на зайняття спортив-
ною медициною;

– ліцензування фізичного 
виховання і спорту в системі 
освіти;

– затвердження державних 
стандартів освіти, спрямованих 
на  забе зпечення  науково 
обґрунтованих норм рухової ак-
тивності дітей і молоді;

– затвердження правил 
спортивних змагань з ураху-
ванням пропозицій відповідних 
всеукраїнських спортивних фе-
дерацій;

– видачі посвідчення про 
присвоєння відповідного спор-
тивного звання;

– прийняття рішення про 
набуття навчальним закладом 
статусу спеціалізованого нав-
чального закладу спортивного 
профілю;

– ліцензування й акредита-
ції вищих навчальних закладів,у 
яких здійснюється підготовка 
фахівців сфери фізичної куль-
тури і спорту;

– атестація тренерів і спор-
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тивних суддів, фахівців з фіз-
культурно-спортивної реабілі-
тації, які беруть участь у фіз-
культурно-оздоровчих, фіз-
культурно-реабілітаційних і 
спортивних заходах для ін-
валідів;

– затвердження положення 
про проведення відповідних 
всеукраїнських спортивних 
змагань;

– визнання видів спорту в 
Україні і внесення їх до від-
повідного реєстру та ін.

Термін «публічні послуги» 
передбачає «забезпечення 
діяльності суспільно значущої 
спрямованості й має необме-
жене коло суб’єктів, які корис-
туються ними» [8, с. 5]. Надан-
ня таких послуг державою без-
посередньо пов’язано із її пуб-
лічними функціями й випливає 
з них. У той же час задоволь-
няти суспільно значущі публіч-
ні інтереси у сфері фізичної 
культури та спорту в певних ви-
падках можуть і недержавні 
структури, а також громадські 
об’єднання. Мова йде про еле-
менти залучення приватних ор-
ганізацій до процесу надання 
публічних (державних) послуг.

Як зазначає Н. В. Путило, 
це є можливим за допомогою 
або санкціонування (наділення 
осіб правами й обов’язками 
шляхом видання нормативного 
акта), або договорів. В остан-
ньому випадку все більшого по-

ширення участі недержавних 
структур у процесі надання 
публічних послуг, що розгля-
дається правовою доктриною 
як державно-приватне парт-
нерство [6, с. 301]. Так, ст. 1 За-
кону України «Про приватно-
державне партнерство» [2; 
2010. – № 40. – Ст. 524] визна-
чає останнє як співробітництво 
між партнерами державними і 
приватними, що здійснюється 
на підставі договору. Серед 
сфер застосування такого пар-
тнерства ст. 4 цього Закону на-
зиває перш за все фізичну 
культуру і спорт. Ідеться про 
надання так званих фізкультур-
но-спортивних послуг – органі-
зацію і проведення суб’єктами 
цієї царини фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності та/або фіз-
культурно-спортивної реабілі-
тації інвалідів або підготовку 
спортсменів до змагань з тих 
видів спорту, що визнані в Ук-
раїні (ст. 1).

Надання окремих публіч-
них послуг делеговано громад-
ським організаціям у сфері фі-
зичної культури та спорту, що 
охоплює:

– присвоєння спортивними 
федераціями кваліфікаційних 
категорій спортивним суддям;

– визнання спортивних фе-
дерацій з олімпійських видів 
спорту;

– організацію і проведення 
спортивних змагань серед ве-
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теранів фізичної культури і 
спорту;

– забезпечення участі ве-
теранів фізичної культури та 
спорту у міжнародних змаган-
нях;

– залучення учнів і студен-
тів у позанавчальний час до 
фізк ульт урно - оздоровчої  і 
спортивної діяльності в загаль-
ноосвітніх, професійно-техніч-
них і вищих навчальних закла-
дах;

– організацію і проведення 
спортивних змагань серед уч-
нів і студентів;

– забезпечення участі уч-
нів і студентів у відповідних 
міжнародних спортивних зма-
ганнях та ін.

У Законі України «Про со-
ціальні послуги» соціальні пос-
луги –трактуються як комплекс 
заходів з надання допомоги 
особам, окремим соціальним 
групам, як і  перебувають у 
складних життєвих обставинах 
і не можуть самостійно їх подо-
лати, з метою розв’язання їх 
життєвих проблем [2; 2003. – 
№ 45. – Ст. 358]. За своєю сут-
тю такі послуги є публічними, 
проте критерієм їх виділення 
(на відміну, наприклад, від де-
ржавних послуг) виступає не 
коло суб’єктів, які їх надають, а 
сфера, в якій вони реалізують-
ся. Серед соціальних послуг у 
ст. 5 цього Закону названі такі 
види соціально-педагогічних і 

соціально-медичних послуг, як 
організація індивідуальної 
спортивно-оздоровчої діяль-
ності. Їх надають фізкультурно-
оздоровчі заклади (центри, 
комплекси, клуби, студії тощо), 
центри здоров’я населення, які 
здійснюють діяльність шляхом 
залучення різних груп населен-
ня (зокрема, соціально не за-
хищених) до занять фізичною 
культурою. Засновниками цих 
закладів можуть бути: (а) цен-
тральний орган виконавчої 
влади в царині фізичної куль-
тури і спорту, (б) місцеві де-
ржавні адміністрації, (в) органи 
місцевого самоврядування 
(ст. 16 Закону). Засновниками 
центрів фізичної культури і 
спорту інвалідів можуть бути 
фізичні або юридичні особи 
(ст. 17).

Послуги в досліджуваній 
нами царині можуть надавати-
ся як на платній, так і на безоп-
латній основі. Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 
14 квітня 2009 р. затверджено 
перелік платних послуг, які мо-
жуть надаватися закладами фі-
зичної культури і спорту, що 
функціонують за рахунок бюд-
жетних коштів [4; 2009. – № 29. 
– Ст. 969]. До таких послуг від-
несено :

– організацію і проведення 
фізкультурно -спортивних і 
спортивно-видовищних за-
ходів, реалізація абонементів 
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на їх відвідування;
– проведення групових та 

індивідуальних занять з фізич-
ної культури та спорту згідно з 
абонементами і квитками;

– надання спортивних спо-
руд для проведення спортив-
но-видовищних заходів, занять 
з фізичної культури і спорту, 
для організації спортивно-оз-
доровчих таборів;

– реалізацію абонементів 
на відвідування саун, плаваль-
них басейнів, льодових ковза-
нок тощо;

– організацію і проведення 
навчання й підвищення кваліфі-
кації фахівців з питань фізичної 
культури і спорту;

– проведення семінарів з 
питань фізичної культури і 
спорту;

– розроблення фізкультур-
но-спортивних програм, комп-
лексів фізичних вправ для гру-
пових та індивідуальних за-
нять, надання рекомендацій з 
їх проведення;

– надання учасникам і 
відвідувачам фізкультурно-
спортивних готелів, гуртожит-
ків і пристосованих для тимча-
с о в о г о  п р о ж и в а н н я  п р и -
міщень;

– надання послуг з прокату 
спортивного спорядження, об-
ладнання й інвентаря;

– автомобільне перевезен-
ня спортивних команд, спор-
тивного спорядження, облад-

нання й інвентаря тощо.
Як слушно зазначається у 

правовій літературі, надання 
платних послуг не пов’язано з 
владними повноваженнями. 
Більшість послуг належить різ-
ній господарській діяльності [7, 
с. 95]. Разом із тим вони ста-
новлять собою сферу послуг 
публічних, включаючи послуги 
з боку органів місцевого само-
врядування й комунальних 
суб’єктів [7, с. 293].

За умови невизначеності 
предмета реалізації адміністра-
тивних послуг і браку ідентифі-
куючих їх ознак, які дозволять 
відокремити їх від інших дій, що 
належать до функцій держав-
них і муніципальних органів, 
скласти передбачені Законом 
України «Про адміністративні 
послуги» реєстри й портали та-
ких послуг доволі ускладнено. 
Одним зі способів розмежуван-
ня державних функцій і держав-
них послуг, на думку Н. В. Пу-
тило, можна вважати виокрем-
лення серед повноважень де-
ржавних органів тих видів 
діяльності, що передбачають 
отримання громадянином благ, 
вигідних йому особисто, а не 
абстрактному суспільству в ці-
лому. Такі блага відображені в 
компетенції, меті й завданнях 
цих органів [5, с. 5].

Поділяючи зазначені пог-
ляди, А. А. Уваров додає, що 
при вирішенні цього важливого 
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питання слід враховувати, в 
чиїх інтересах здійснюється та 
чи інша державна дія. Навряд 
чи можна стверджувати, що дії 
державних і муніципальних ор-
ганів облікового, дозвільного й 
реєстраційного характеру за-
довольняють будь-які потреби 
громадян, оскільки вони необ-
хідні для впорядкування пев-
них відносин у суспільних інте-
ресах, які забезпечують і реалі-

зують державні й муніципальні 
органи влади [11, с. 116].

Спираючись на наведені 
міркування, можемо підсумува-
ти, що все зазначене свідчить 
про нагальну потребу подаль-
шого вдосконалення концепту-
альних підходів до правового 
регулювання інституту публіч-
них (державних) послуг в Ук-
раїні взагалі й у сфері фізичної 
культури та спорту, зокрема.
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СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ УСТАНОВ  
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 
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ПЕРІОД РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

У статті розглядаються питання створення і становлення системи установ 
виконання покарання у виді позбавлення волі в радянський період розвитку Ук-
раїнської держави (1917–2004 рр.).

Ключові слова: установа виконання покарання у виді позбавлення волі, 
тюрма, виправно-трудова колонія, виправна колонія.

Сучасна українська наука 
кримінально-виконавчого пра-
ва активно займається іс -
торіографічною спадщиною до-
радянських і радянських часів, 
у тому числі і проблемами роз-
будови інституту установ вико-
нання покарань у виді позбав-
лення волі, який потребує зо-
середженого дослідження всіх 
етапів своєї еволюції. Мета 
статті полягає в дослідженні 
установ виконання покарань 
якраз радянської доби, що ви-
конували покарання у виді поз-
бавлення волі, вивчення сус-
пільних відносин, що виникли 
у зв’язку з виконанням цього 
виду кримінальних покарань 
протягом кількох десятиліть 
ХХ ст.

Лют н е в а  р е в о л ю ц і я  в 

Російській імперії та її наслідки 
серйозно вплинули на станови-
ще тюремної справи. З одного 
боку, руйнівна сила революцій-
ної стихії завдала істотної ма-
теріальної шкоди системі уста-
нов виконання покарань, від-
новлення якої виявилося не під 
силу Тимчасовому уряду Росій-
ської імперії, а з другого – змі-
нився соціально-політичний 
лад у країні, відбулося частко-
ве руйнування бюрократичних 
у п р а в л і н с ь к и х  с т р у к т у р 
царського тюремного відомс-
тва, серйозна зміна кадрів ви-
щої управлінської ланки, що 
надало широкі можливості для 
розробки абсолютно нової за 
змістом концепції виконання 
кримінального покарання у виді 
позбавлення волі, у підгрунтя 
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якої були закладені принципи 
гуманізму й демократичних за-
сад [17, с. 22]. Жовтнева ж ре-
волюція не дала такої можли-
вості, хоча радянський етап 
розвитку цих установ розпо-
чався все ж таки зі спроби ре-
алізації провідних ідей, що 
сформувалися в дореволюцій-
ний період. Багато відомих уче-
н и х - п р а в о з н а в ц і в  ( я к - т о 
О. О. Жижиленко, С. В. Позни-
шев, Є. Г. Ширвіндт та ін.) спри-
йняли Радянську владу і пра-
цювали в радянських держав-
них органах та установах, вно-
сячи в тому числі і прогресивні 
демократичні засади виконан-
ня покарань в організацію й 
діяльность структур [Див.: 14; 
18]. У подальшому Радянська 
влада спрямувала свої кроки 
на трансформацію царської 
політики виконання покарань в 
зовсім іншу політику нової вла-
ди – виправно-трудову, фунда-
мент якої було закладено ще 
професором О. О. Жижиленко, 
який втілював в життя ідеї про 
виправлення засуджених. Саме 
вони й послужили виникненню 
в той час нового терміна – 
«виправно-трудове право» (в 
царський період сукупність 
знань про виконання покарань 
іменувалась і «пенітенціарна 
політика», і «кримінально-пені-
тенціарне право», і «пенітен-
ціарне право») [7, с. 67].

На думку С. В. Познишева, 

пенітенціарна наука належала 
до циклу дисциплін, куди вхо-
дять кримінальне право, пси-
хологія, психіатрія, гігієна та ін. 
[14, с. 6]. Є. Г. Ширвіндт зазна-
чав, що разом з питаннями 
юридичними й суто пенітен-
ціарними ця наука охоплювала 
господарські, виробничі, про-
світительські, медико-санітар-
ні та інші питання [18, с. 35]. У 
зв’язку з тим, що виконання по-
карань примушує вирішувати 
проблеми, що виходять за рам-
ки Загальної частини кримі-
нального права, вимагає знан-
н я  пс и хол о г і ї ,  ме д иц ини, 
психіатрії, економіки, педагогі-
ки та інших наук, М. М. Ісаєв 
пропонував назвати цю науку 
«кримінально-пенітенціарне 
право» [5, с. 8]. Як бачимо, ра-
дянське виправно-трудове пра-
во складалося не як галузева 
юридична наука і не як суто 
юридична, а як наука, охоплю-
юча комплекс відомостей як з 
юридичних, так і з інших галу-
зей знань, що суттєво вплинуло 
на формування системи ор-
ганів та установ виконання по-
карань.

Нову систему установ ви-
конання покарань у виді поз-
бавлення волі спочатку було 
закладено в Росії Тимчасовою 
інструкцією НКЮ РРФСР від 
23 липня 1918 р. «Про позбав-
лення волі як заходу покарання 
і про порядок відбування тако-
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го». У ній було вказано, що за-
стосовуються не Звід установ 
та уставів про тримання під 
вартою і про засланих (т. ХІV 
Зводу законів Російської імпе-
рії), а положення Загальної тю-
ремної інструкції 1912 р. – лише 
в частині, що не суперечить цій 
Інструкції. Вона встановлюва-
ла, що місця позбавлення волі 
поділяються на чоловічі й жі-
ночі, а за призначенням на такі: 
(1) загальні місця ув’язнення 
(тюрми); (2) хліборобські ко-
лонії й реформаторії як вихов-
но-каральні установи, особли-
во для осіб молодого віку, за-
суджених до позбавлення волі; 
(3) іспитові заклади для осіб, 
щодо яких існують підстави для 
послаблення режиму або для 
дострокового звільнення; (4) ка-
ральні лікувальні заклади для 
тримання арештантів з помітно 
вираженими психічними де-
фектами; (5) в’язничні шпиталі; 
(6) арештні помешкання для ко-
роткочасного тримання під-
слідних та арештантів, які під-
лягають пересилці (ст. 598) [9, 
с. 708]. Положення Тимчасової 
інструкції в 1918–1920 рр. зі 
встановленням Радянської 
влади діяли й на території Ук-
раїни до створення у складі 
Всеукраїнського військово-ре-
волюційного комітету спочатку 
Комісії юстиції, потім – Народ-
ного комісаріату юстиції. До ос-
таннього входив Центральний 

каральний відділ, який на кі-
нець 1920 р. видав понад 80 
документів з питань виконання 
покарань, у тому числі й анало-
гічну російській Тимчасову інс-
трукцію про позбавлення волі 
як міри покарання і про порядок 
його відбування [16, с. 21].

З появою значної кількості 
п ідзаконних акт ів у царині 
діяльності органів та установ 
виконання покарань, з форму-
ванням політики у цій сфері як 
виправно-трудової, а не пені-
тенціарної виникла необхід-
ність щодо їх систематизації. 
Така потреба була підтвердже-
на науковцями і практиками 
працівниками на Всеросійсько-
му з’їзді працівників виправно-
трудових установ, що проходив 
у Москві 18 – 24 жовтня 1923 р. 
[8, с. 1273]. Результатом цього 
стало прийняття в 1924 р. Вип-
р а в н о -т руд о в о г о  к о д е к с у 
РРФСР, а в 1925 р. – Виправно-
трудового кодексу УРСР.

І ВТК РРСФСР, і ВТК УРСР 
знову змінили систему установ 
виконання покарань. Так, від-
повідно до ст. 25. ВТК УРСР 
систему установ виконання по-
карань становили: (а) будинки 
попереднього  ув’язнення, 
(б) будинки примусових робіт, 
(в) перехідні трудові будинки, 
(г) трудові колонії (сільсько-гос-
подарські, ремісничі й фабрич-
но-заводські), (д) установи для 
хворих в’язнів (лікарні, колонії 
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для туберкульозних), (е) тру-
дові будинки (реформаторії) 
для неповнолітніх правопоруш-
ників; (є) ізолятори спеціально-
го призначення [6, с. 11]. Але 
положення цього Кодексу не 
знайшли широкого втілення, 
оскільки репресивна політика 
Радянської влади призвела до 
того, що вони, починаючи з 30-х  
і до 60-х років, майже не засто-
совувались, а підмінялись нор-
мативними актами РНК СРСР, 
НКВС СРСР, МВС СРСР і Ради 
Міністрів СРСР, які постійно 
змінювали систему покарань та 
установ виконання покарань, 
зміст режиму та правовий ста-
тус засуджених [16, с. 23]. Нап-
риклад, постановою РНК СРСР 
від 6 листопада 1929 р. «Про 
зміни статей 13, 18, 22 і 38 Ос-
нов кримінального законодавс-
тва СРСР і союзних республік» 
зазначалося, що позбавлення 
волі відбувається в загальних 
місцях ув’язнення й у виправ-
но-трудових таборах, що поча-
ли використовуватися більшою 
мірою не для виправлення за-
суджених в умовах суспільно-
корисної праці, а для станов-
лення й розбудови радянської 
економіки й народного госпо-
дарства за рахунок їх дешевої 
праці [10, с. 1369]. Виправно-
трудові табори, по суті, стали 
головними закладами в системі 
установ виконання покарань у 
виді позбавлення волі. За не-

повними, до речі, підрахунками 
у період 30–50-х років у них від-
були покарання понад 2 млн 
засуджених до позбавлення 
волі, переважну частину яких 
потім було реабілітовано [4].

У зв’язку із цим відбулась і 
децентралізація влади в сис-
темі виконання кримінальних 
покарань. Якщо в 20-х – на по-
чатку 30-х років установи вико-
нання покарань у виді позбав-
лення волі знаходились у ві-
данні НКЮ УРСР, то вже в 
1934 р. згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 10 липня було 
створено Всесоюзний НКВС 
СРСР [11, с. 506], якому згодом 
були підпорядковані всі місця 
позбавлення волі, підвідомчі 
НКЮ союзних республік. Зміни 
у вищому керівництві СРСР, 
своєрідна так звана «відлига» 
в суспільних відносинах, нові 
н ау ко в і  прац і  й  н о в і  і де ї 
М. О. Стручкова, М. Д. Шарго-
родського, Є. Г. Ширвіндта, 
Б. С. Утєвського та інших, під-
штовхнули до подальшого роз-
витку такої галузі юридичної 
науки, як виправно-трудове 
право [16, с. 24]. Наведені об-
ставини призвели до прийняття 
в 1958 р. нових Основ кримі-
нального законодавства СPCP 
і союзних республік, в яких за-
значалося, що відбування по-
карання засудженими до поз-
бавлення волі здійснюється 
тільки у виправно-трудових ко-
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лоніях і тюрмах, а неповноліт-
німи – у трудових колоніях для 
неповнолітніх [13, с. 3]. Ці по-
ложення Основ знайшли своє 
закріплення у новому Кримі-
нальному кодексі УРСР 1961 р. 
[3; 1961. – № 2. – Ст. 14] і в Ос-
новах виправно-трудового за-
конодавства Союзу РСР і союз-
них республік 1968 р. [12, с. 14], 
на підставі яких були прийняті 
нові виправно-трудові кодекси 
всіх союзних республік. Зокре-
ма, ВТК УРСР 1970 р. встанов-
лював, що покарання у виді 
позбавлення волі виконують 
виправно-трудові колонії, тюр-
ми й виховно-трудові колонії [2, 
с. 17].

Суттєві соціально-політич-
ні, економічні та правові зміни 
в суспільстві, що мали місце 
наприкінці 80-х років, загостри-
ли питання про чергову рефор-
му законодавства в галузі ви-
конання кримінальних пока-
рань. Соціально-політична 
нестабільність у державі, не-
досконалість законодавчої 
системи вимагали впевнених 
кроків з метою оновлення сис-
теми установ виконання пока-
рань у виді позбавлення волі. 
З урахуванням цих чинників і з 
проголошенням у 1991 р. Ук-
раїни як незалежної держави у 
2003 р. було прийнято Кримі-
нально-виконавчий кодекс Ук-
раїни. Порівняно з ВТК УРСР 
1970 р. він закріплював абсо-

лютно іншу систему установ 
виконання кримінальних пока-
рань. За цим Кодексом засуд-
жені до позбавдення волі від-
бувають покарання тільки у 
виправних колоніях, які, у свою 
чергу, поділяються на колонії 
мінімального, середнього й 
максимального рівнів безпеки. 
Перші додатково діляться на 
колонії мінімального рівня без-
пеки із загальними й полегше-
ними умовами тримання [3; 
2004. – № 3-4. – Ст. 21]. Стат-
тя 11 КВК України вже не пере-
дбачає таких установ виконан-
ня покарання у виді позбавлен-
ня волі, як тюрма.

Аналіз цього кодифікова-
ного документа свідчить, що в 
ньому реалізовано загально-
визнані концептуальні поло-
ження про демократизацію, гу-
манізацію, диференціацію й ін-
див ідуа л ізац ію виконання 
кримінального покарання у виді 
позбавлення волі. Він став пра-
вовим фундаментом для прий-
няття низки інших законодав-
чих і підзаконних нормативно-
правових актів, спрямованих 
на подальше вдосконалення 
практики виконання криміналь-
них покарань. Таким чином, на 
вітчизняних теренах завершив-
ся етап переходу від права вип-
равно-трудового до криміналь-
но-виконавчого. Звичайно, ще 
й дотепер залишається чимало 
невирішених проблем у сфері 
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виконання кримінальних пока-
рань, у тому числі й позбавлен-

ня волі, але Україна стоїть на 
шляху їх розв’язання.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ  

УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Изосимова К. С.

В статье рассматриваются вопросы создания и становления системы уч-
реждений исполнения наказания в виде лишения свободы в советский период 
развития Украинского государства (1917 – 1920 гг.).

Ключевые слова: учреждение исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, тюрьма, исправительно-трудовая колония, исправительная колония.

CREATING SYSTEM OF INSTITUTIONS OF PUNISHMENT IN THE FORM OF 
DEPRIVATIONS OF FREEDOM IN THE SOVIET PERIOD OF DEVELOPMENT OF 

UKRAINIAN STATE
Izosimova K. S.

In the article are talking about Creation of system the institutions of punishment 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�0� 2013/123

in the form of deprivations of freedom in the Soviet period of development of Ukrainian 
state (1917 – 1920).

Key words: the institution of punishment in the form of deprivations of freedom, 
prison, correctional labor-colony, labor colony.

Надійшла до редакції 21.03.2013 р.

УДК 347.37 Ю. С. Шорохова, 
аспірантка 

Національний університет 
«Юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого», 
м. Харків

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА  
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена аналізу об’єкта податку на прибуток підприємств за 
чинним Податковим кодексом України, розгляду точок зору багатьох вчених які 
працювали в цьому напрямку. Визначено його сутність й місце серед прямих 
податків.

Ключові слова: податок на прибуток, об’єкт оподаткування, Податковий ко-
декс України.

1 січня 2011 р. набув чин-
ності Податковий кодекс Украї-
ни (далі − ПК), який регламен-
тує взаємозв’язки між суб’єктами 
податкових правовідносин. Із 
прийняттям цього законодавчо-
го акта було внесено низку змін, 
до чинної податкової системи 
держави. Не оминули зміни і 
сферу оподаткування прибутку 
підприємств, зокрема, об’єкт 
оподаткування. Саме на них 
звертається увага в цій статті, 
оскільки в Україні податок на 
прибуток є одним з головних 
бюджетоформуючих джерел.

Окремі питання, присвя-
чені проблемі оподаткування 
прибутку підприємств, входять 
у коло інтересів багатьох уче-
них. Зокрема, їм присвячено 
публікації М. П. Кучерявенка, 
Ф. Ф. Бутинця, Д. В. Вінницько-
го, С. Ф. Голови, Л. В. Горо-
д я н с ь к о ї ,  Ю.  О.  К р о х і н о ї , 
Л. Г. Ловінської, І. О. Луніної, 
Н. М. Ткаченка, Д. Г. Черника та 
інших. Проте зміни, внесені в 
ПК України стосовно цієї про-
блематики, потребують ще раз 
звернути увагу на зазначене, 
проаналізувати нововведення 
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щодо їх позитивного й негатив-
ного впливу на податкові пра-
вовідносини, що складаються 
у сфері оподаткування податку 
на прибуток підприємств, тобто 
питання оподаткування подат-
ку на прибуток підприємств ви-
магає досконалішого вивчен-
ня.

Із ц ією метою зробимо 
комплексний аналіз загально-
теоретичних і дискусійних пи-
тань, що стосуються об’єкта 
оподаткування податку на при-
буток підприємств за чинного 
ПК України.

При визначенні об’єкта 
оподаткування традиційний 
шлях законодавця полягає у 
відкритому переліку різних 
й о г о  в и д і в ,  п р и п у с к а є 
обов’язкову наявність зв’язку 
між нормами Загальної й Особ-
ливої частини ПК України. Це 
означає, що, визначивши се-
ред різновидів об’єкта оподат-
кування дохід, майно тощо, за-
конодавець при побудові пра-
вового механізму окремого по-
датку або збору припускає 
обов’язкову деталізацію конк-
ретного виду об’єкта. Отже, за-
гальною нормою встановлю-
ються тільки межі, у яких де-
талізуються особливості окре-
мого виду об’єкта оподаткуван-
ня у спеціальних нормах [2, 
с. 106, 107].

Стаття 23 ПК України тлу-
мачить базу оподаткування як 

фізичне, вартісне чи інше ха-
рактерне вираження об’єкта 
оподаткування, до якого засто-
совується податкова ставка і 
який використовується для 
визначення розміру податково-
го зобов’язання [9].

Для різних видів операцій 
установлюється неоднаковий 
порядок з’ясування бази опо-
даткування, що зумовлено в 
тому числі й намаганням мінімі-
зувати ухилення від податку. 
Так, якщо при продажу товарів 
за кошти між незалежними осо-
бами базою оподаткування 
виступає сума, фактично отри-
мана продавцем, то при бар-
терній операції чи при продажу 
пов’язаним особам отримана 
сума може бути збільшена по-
датковими органами, якщо 
вони вважають, що по таких то-
варах ціна реалізації була ни-
жче звичайної ціни [2, с. 114].

Що стосується безпосе-
редньо об’єкта оподаткування 
прибутку підприємств, то для 
нього характерна часта зміна. 
Так, у 1991 р. податок сплачу-
вався з прибутку, в 1992 р. – з 
доходу, в 1 - му кварталі 1993 р. 
– теж з прибутку, а починаючи 
з 2 - го кварталу 1993 р. і в 
1994 р. – з доходу, в 1995 і з 
1997 р. – з прибутку [Див.: 5; 7; 
8].

До прийняття чинного ПК 
України розраховували 2 види 
прибутку − бухгалтерський і 
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податковий. Перший становив 
собою різницю між доходами й 
витратами за всіма видами 
діяльності й відбивав у фінан-
совій звітності у формі № 2 
«Звіт про фінансові результа-
ти». Другий – це різниця між 
валовими доходами, валовими 
витратами й амортизаційними 
відрахуваннями, що відобра-
жувалось у Декларації про при-
буток підприємств.

Із прийняттям ПК України 
відбулися суттєві зміни в опо-
даткуванні прибутку. Зокрема, 
об’єктом оподаткування подат-
ком на прибуток з 3-го кварта-
лу 2011 р. є прибуток, що розра-
ховується як різниця між дохо-
дами звітного періоду й собі-
вартістю реалізованих товарів 
(робіт, послуг) та сумою інших 
витрат.

Виходячи з даного визна-
чення можна стверджувати, що 
прибуток, як об’єкт оподатку-
вання, охоплює 2 складники: 
доходів і витрат.

Метою визначення об’єкта 
оподаткування податка на при-
буток, обчислення доходів і 
витрат здійснюється за мето-
дом нарахуваня й зіставлень, 
згідно з відповідними положен-
нями бухгалтерського обліку.

Порядок  визнання  до -
ходів:

дохід від реалізації товару 
визнається за датою переходу 
покупцеві права власності на 

нього;
дохід від надання послуг і 

виконання робіт визнається за 
датою складення акта або ін-
шого документа, оформленого 
відповідно до вимог чинного 
законодавства, який підтверд-
жує виконання робіт (надання 
послуг);

датою отримання доходів, 
що враховуються для визна-
чення об’єкта оподаткування, 
є звітний період, у якому такі 
доходи визнаються незалежно 
від фактичного надходження 
коштів (метод нарахувань) 
[10].

На відміну від Закону Ук-
раїни «Про оподаткування при-
бутку підприємств» (втратив 
чинність), попередня (авансо-
ва) оплата товарів (робіт, пос-
луг) не визнається витратами 
(доходами) й не впливає на по-
даткові зобов’язання платника 
(пп. 136.1.1 п. 136.1 ст. 136 ПК 
України) [9].

Новацією ПК є те, що сума 
поворотної фінансової допомо-
ги, отриманої від засновника 
платника податку й повернутої 
не пізніше 365 календарних 
днів з дня ї ї отримання, не 
включається до складу оподат-
кованого доходу.

Ним також установлено, 
що в разі отримання коштів ці-
льового фінансування з фондів 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
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або бюджетів доходом виз-
нається:

сума коштів, яка дорівнює 
частині амортизації об’єкта ін-
вестування, пропорційній час-
тці отриманого платником по-
датку з бюджету цільового фі-
нансування капітальних інвес-
тицій у загальній вартості ос-
танніх в об’єкт;

цільове фінансування для 
компенсації витрат (збитків), 
яких зазнало підприємство, і 
фінансування для надання 
йому підтримки без установ-
лення умов витрачання таких 
коштів на виконання в майбут-
ньому певних заходів – з мо-
менту його фактичного отри-
мання;

інше цільове фінансування 
– періоди, протягом яких здій-
снювалися витрати, пов’язані з 
виконанням умов цільового фі-
нансування [10].

Варто відмітити, що від-
повідно до п. 7 підрозділу 4 
«Особливості справляння по-
датку на прибуток п ідпри-
ємств» розд. XX ПК дохід не 
визначається щодо товарів 
(результатів робіт, послуг), 
відвантажених (наданих) після 
1 квітня 2011 р. в частині їх вар-
тост і,  оплаченій у вигляді 
авансів (передоплати) до цієї 
дати, в тому числі в період пе-
ребування на спрощеній сис-
темі оподаткування.

Що стосується розрахунку 

доходу, то його можна предста-
вити в виді такої формули: До-
ходи звітного періоду = дохід 
від операційної діяльності (від 
реалізації) + інші доходи.

Доходи від операційної 
діяльності містять доходи від 
реалізації товарів, виконаних 
робіт і наданих послуг і у роз-
мірі їх договірної (контрактної) 
вартості, але не менше від суми 
компенсації, отриманої у будь-
якій формі, в тому числі при 
з м е н ш е н н і  з о б о в ’ я з а н ь 
(ст. 135.4 ПК України) [9].

Інші доходи включають: до-
ходи від операцій оренди/лізин-
гу, отримані суми фінансової 
допомоги, штрафів (пені, неус-
тойки), вартість безоплатно от-
риманих товарів (робіт, послуг), 
отримані суми дотацій, суб-
сидій, капітальних інвестицій із 
фондів загальнообов’язкового 
державного соціального стра-
хування або бюджетів тощо. Їх 
перелік міститься у ст. 135.5 ПК 
України.

Усі доходи й витрати мають 
бути підтверджені докумен-
тально. Будь-які з них включа-
ються до складу доходів або 
витрат тільки один раз неза-
лежно від того, в якій статті ПК 
вони розглянуті й у який спосіб 
розраховані.

Невід’ємним складником 
дефініції терміна «об’єкт опо-
даткування» є витрати, склад 
і визначення яких, у зв’язку з 
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прийняттям чинного ПК України 
(як і доходи) зазнали змін. У 
частині обрахування витрат 
проблем більше через їх вели-
ку кількість і різноманітність.

У ст. 14 п. 1 пп. 27 ПК Украї-
ни, витрати трактуються як 
сума будь-яких витрат платника 
податку у грошовій, матеріаль-
ній або нематеріальній формах, 
здійснених для провадження 
господарської діяльності плат-
ника податку, в результаті яких 
відбувається зменшення еконо-
мічних вигід у вигляді вибуття 
а к т и в і в  а б о  з б і л ь ш е н н я 
зобов’язань, унаслідок чого від-
бувається зменшення власного 
капіталу (крім змін останнього 
за рахунок його вилучення або 
розподілу власником).

Таке ж саме визначення на-
ведено й у П(С)БО 3 «Звіт про 
фінансові результати», тобто, 
маємо абсолютне узгодження 
тлумачення. [4].

З метою достовірного об-
рахування розміру витрат і дати 
їх виникнення платники податку 
повинні визначати собівартість 
товарів (робіт, послуг), до скла-
ду якої включається вартість 
запасів. Отже, не тільки витра-
ти на придбання запасів змен-
шують об’єкт оподаткування в 
момент визнання відповідних 
доходів, а й інші витрати, що 
включаються до собівартості.

Собівартість товарів (робіт 
послуг) складається з витрат, 

прямо пов’язаних з їх виробниц-
твом, а саме: (а) прямих ма-
теріальних витрат; (б) прямих 
витрат на оплату праці; (в) амор-
тизації основних виробничих 
засобів і нематеріальних ак-
тивів, безпосередньо пов’язаних 
з виробництвом товарів (робіт, 
послуг); (г) вартості придбаних 
послуг, прямо пов’язаних з їх 
виробництвом (їх наданням); 
(д) інших прямих витрат (внески 
на соціальні заходи, плата за 
оренду земельних і майнових 
паїв тощо).

Обмеження на добровільне 
перерахування коштів до бюд-
жетів або неприбуткових уста-
нов у межах 2 – 5 % оподатко-
ваного прибутку попереднього 
року замінюється на розмір, що 
не перевищує 4 % цього при-
бутку. ПК України також перед-
бачено не визнавати в податко-
вому обліку витрати, понесені 
у зв’язку з придбанням товарів 
(робіт), підприємця, який спла-
чує єдиний податок (крім вит-
рат, понесених у зв’язку з при-
дбанням робіт, послуг у фізич-
ної особи – платника єдиного 
податку, яка здійснює діяль-
ність у сфері інформатизації).

Податковим кодексом за-
кріплено, що в податковому об-
ліку не враховуються витрати, 
понесені (нараховані) у звітно-
му періоді у зв’язку з придбан-
ням у нерезидента послуг 
(робіт) з консалтингу, маркетин-
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гу, реклами (крім витрат, здійс-
нених (нарахованих) на користь 
постійних представництв нере-
зидентів) в обсязі, що переви-
щує 4 % доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) за рік, що передує 
звітному (за вирахуванням по-
датку на додану вартість та ак-
цизного податку). Новацією ПК 
є і те, що в податковому обліку 
не враховуються витрати, по-
несені (нараховані) у зв’язку з 
придбанням у нерезидента пос-
луг (робіт) з інжинірингу (крім 
витрат, нарахованих на користь 
постійних представництв нере-
зидентів) у обсязі, що переви-
щує 5 % митної вартості облад-
нання, імпортованого згідно з 
відповідним контрактом [10].

Цим кодифікованим актом 
установлено, що фактична вар-
тість остаточно забракованої 
продукції не включається до 
складу витрат платника подат-
ку, крім вартості продукції (ви-
робів, вузлів, напівфабрикатів), 
остаточно забракованої з тех-
нологічних причин, і витрат на 
виправлення цього технічно не-
минучого браку в разі реалізації 
такої продукції.

До витрат не включається 
й сума фактичних втрат то-
варів, крім втрат у межах норм 
природного убутку чи технічних 
(виробничих) втрат і витрат з 
розбалансування природного 
газу в газорозподільних мере-

жах, що не перевищують роз-
мір, закріплений Кабінетом 
Міністрів України або іншим ор-
ганом, установленим законо-
давством України.

Визначивши поняття й види 
витрат, які не входять до об’єкта 
оподаткування, відмітимо, що 
відповідно до ст. 138 ПК витра-
ти розраховують за такою фор-
мулою: Витрати = витрати опе-
раційної діяльності (собівар-
тість) + інші витрати.

В и т рати о п ерац ій н о ї 
діяльності, у свою чергу, поді-
ляють на витрати діяльності ос-
новної та іншої операційної 
діяльності.

Витрати основної діяль-
ності – це передусім ті, що 
формують собівартість реалі-
зованих товарів (готової про-
дукції), виконаних робіт, нада-
них послуг. Вони визнаються 
витратами звітного періоду, в 
якому визнано доходи від ре-
алізації таких товарів (готової 
продукції, виконаних робіт, на-
даних послуг) [1, с. 33]. При виз-
наченні об’єкта оподаткування 
враховуються інші операційні 
витрати: (а) від курсових різ-
ниць за операціями в іноземній 
валюті; (б) амортизація основ-
них засобів, наданих в опера-
ційну оренду; (в) на інформацій-
не забезпечення господарської 
діяльності (придбання літера-
тури, послуги й Інтернету тощо) 
та ін. Вони, у свою чергу, поді-
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ляють на загальновиробничі, 
адміністративні, збутові, фінан-
сові, інші витрати звичайної 
діяльності.

До загальновиробничих, 
пов’язаних з управлінням та об-
слуговуванням цехів, дільниць, 
лінійних підрозділів на підпри-
ємствах, у яких є поділ на цехи 
й дільниці, відносять витрати 
на (а) оплату праці і внески на 
соціальні заходи від заробітної 
плати апарату управління це-
хами (дільницями), (б) опален-
ня, освітлення, водозабезпе-
чення приміщення цехів (діль-
ниць), (в) амортизацію необо-
ротних активів загальновироб-
ничого призначення тощо. У 
бухгалтерському обліку змінні 
й постійні загальновиробничі 
витрати включають до собівар-
тості виготовленої продукції. 
Тому наказом Міністерства фі-
нансів України від 18 березня 
2011 р., № 372 внесено зміни до 
П(С)БО «Звіт про фінансові ре-
зультати» (пп. 19.1) і (пп. 11.1) 
щодо можливості для підпри-
ємств або використовувати іс-
нуючу систему відображення 
витрат, або обирати порядок, 
що відповідає ПК, тобто вклю-
чати до собівартості тільки пря-
мі витрати [3].

До складу інших витрат по-
ряд із загальновиробничими 
належать адмін істративні, 
ст. 138 п. 10 пп. 2 ПК України – 
витрати, спрямовані на обслу-

говування й управління підпри-
ємством.

До витрат, які беруться до 
уваги при з’ясуванні об’єкта 
оподаткування, до складу ін-
ших витрат відносять: (а) вит-
рати на збут, пов’язані з реалі-
зацією продукції (товарів, пос-
луг); (б) фінансові витрати − на 
нарахування відсотків (за ко-
ристування кредитами й пози-
ками, за випущеними облігація-
ми й фінансовою орендою) та 
інші в межах норм, установле-
них ПК, пов’язаних із запозиче-
ними, крім тих, що включені до 
собівартості кваліфікованих 
витрат відповідно до П(С)БО 
«Фінансові витрати» [5].

З огляду на зазначене за-
уважимо, що, визначивши до-
ходи й витрати з метою обчис-
лення об’єкта оподаткування, 
складається Податкова декла-
рація − документ, що подається 
платником контролюючому ор-
гану у строки, встановлені за-
коном, на підприємстві якого 
здійснюється нарахування або 
с п л а т а  п о д а т к о в о г о 
зобов’язання [3, с. 33].

Підводячи підсумок наве-
деного, відмітимо, що дефініція 
конструкції «об’єкт оподатку-
вання прибутку підприємств» 
протягом значного періоду змі-
нювалася й удосконалювалась. 
Невідповідність нормативно-
правових акт ів і  методики 
розрахунку призводила до от-
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римання різної величини бух-
галтерського й податкового 
прибутку, що унеможливлюва-
ло ефективність проведення 
контролю з оподаткування при-
бутку підприємств. Із прийнят-
тям Податкового кодексу Украї-

ни прибуток та його оподатку-
вання зазнали значних змін, які 
дали змогу усунути як норма-
тивні неузгодженості так і про-
блеми методики й підходів об-
числення бухгалтерського й по-
даткового прибутку.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ  
ПРЕДПРИЯТИЙ
Шорохова Ю. С.

Статья посвящена анализу объекта налога на прибыль предприятий по 
действующему Налоговому кодексу Украины, рассмотрению точек зрения мно-
гих ученых работавших в этом направлении. Определены его сущность и место 
среди прямых налогов.

Ключевые слова: налог на прибыль, объект налогообложения, Налоговый 
кодекс Украины.

LEGAL REGULATION OF OBJECT ENTERPRISES
Shorohova Y. S

The analysis of changes and additions in the Tax code of Ukraine has been carried 
out, others normative and legislative acts the problem of the object of the profit tax of 
the enterprises taxation has been considered. The points of view of many scientists 
working in this field of law have been analyzed.
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СТРУКТУРА І ЗМІСТ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ПРОКУРОРА

У статті розкриваються наукові підходи до визначення поняття «правовий 
статус прокурора», а також специфіка його законодавчого закріплення. Обґрун-
товується авторське ставлення до структури правового статусу працівника 
прокуратури, провадиться порівняльно-правовий аналіз зарубіжного досвіду 
законодавчого закріплення основних елементів статусу прокурорів на прикладі 
таких країн, як Франція, Італія, Німеччина, Болгарія. Досліджуються європейські 
стандарти в цій сфері.

Ключеві слова:прокуратура, прокурор, правовий статус прокурора, права й 
обов’язки прокурора.

Прокуратура – це інститут, 
який є важливою частиною 
правової системи України,який 
відповідає об’єктивним потре-
бам сучасного суспільства. З 
урахуванням цього останнім 
часом статусу прокурора, як і 
статусу прокуратури в цілому, 
приділяють особливу увагу з 
огляду на реформи, що відбу-
ваються в системі криміналь-
ного судочинства. Одним з еле-
ментів такої тенденції є бажан-
ня, з одного боку, поліпшити 
організацію й порядок діяль-
ності прокуратури, а з другого 
– забезпечити незалежність 
прокурорів під час виконання 
н и м и  с в о ї х  п р о ф е с і й н и х 
обов’язків. Для здійснення та-

кого завдання потрібно чітко 
окреслити елементи правового 
статусу прокурора, що не об-
межуються його правами й 
обов’язками.

Питанню статусу прокура-
тури, її функціям і місцю в сис-
темі державної влади присвя-
тили свої праці такі вчені, як 
Ю. М. Грошевий, В. В. Долежан, 
В. С. Зеленецький, П. М. Кар-
кач, М. В. Косюта, О. Р. Михай-
ленко, М. І. Мичко, М. В. Руден-
ко та ін. Але новий Криміналь-
ний процесуальний кодекс Ук-
раїни і зміни,внесені ним до 
вітчизняного законодавства, 
вимагають подальшого вивчен-
ня трансформацій статусу про-
курора.
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від латинського status – стан, 
положення кого-небудь або 
чого-небудь [16, с. 355]. У юри-
дичній літературі він розгля-
дається з різних точок зору. 
Приміром, Ю. М. Шемшученко 
й В. Д. Бабкін розуміють це по-
няття як сукупність прав та 
обов’язків, що визначають пра-
вовий стан особи, державного 
органу або міжнародної органі-
зації [12, с. 400]; М. І. Матузов 
до основних компонентів пра-
вового статусу суб’єкта права 
відносить права, обов’язки й 
відповідальність перед держа-
вою й суспільством [5, с. 189, 
190]. Фактичний же зміст пра-
вового статусу суб’єктів ста-
новлять соціальні зв’язки, зна-
чимість яких важко переоціни-
ти. Досліджуваний у контексті 
загальної теорії прав людини 
правовий статус низкою прав-
ників розцінюється як одна з 
найважливіших категорій, що 
обумовлена соціальною струк-
турою суспільства й нерозривно 
пов’язана з рівнем демократії і 
станом законності [10, с. 28].

Особливості правового 
статусу як категорії полягають 
у тому, що він дозволяє комп-
лексно, з урахуванням різних 
точок зору, свого нормативного 
режиму, правових форм со-
ціальних можливостей та обтя-
жень підійти до моделювання 
правового положення різних 

осіб та організацій і в такий 
спосіб подолати недоліки од-
нобічного підходу до вивчення 
якого-небудь суб’єкта як носія 
тільки прав або юридичних 
обов’язків [2, с. 57, 58].

Обсяг правового статусу 
багато в чому визначається 
суб’єктом. Можна вирізнити 
публічний і приватний суб’єкти. 
Публічним у конституційному 
праві називають того, хто здій-
снює владні повноваження, 
для приватного ж суб’єкта бра-
кує прав та обов’язків їх реалі-
зації. Приватним суб’єктом в 
основному вважається грома-
дянин. І тоді правовим стату-
сом у вузькому розумінні висту-
пає сукупність юридичних якос-
тей, якими держава його наді-
ляє. У цьому разі класичними 
елементами правового статусу 
виступають права, свободи й 
обов’язки [1, с. 156]. Публічні 
суб’єкти можна поділити на од-
ноособові (прокурор, суддя, 
прем’єр-міністр, президент) і 
колегіальні (суд, уряд, парла-
мент). Склад елементів право-
вого статусу публічних і при-
ватних суб’єктів є різним.

У вітчизняній правовій до-
ктрині тривають наукові пошуки 
особливостей правового стату-
су різних суб’єктів права – як 
одноособових, так і колегіаль-
них: посадової особи, адвока-
та, судді, Конституційного Суду 
України, Верховного Суду Ук-
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раїни та ін. Необхідність пог-
либленого вивчення правового 
статусу прокурора аргумен-
тується тим, що його конкрети-
зація дозволить прискорити 
проведення реформи органів 
прокуратури в Україні, підви-
щить ефективність її діяльності 
в процесі вирішення завдань, 
що покладаються на неї сус-
пільством і державою, забезпе-
чить процесуальну незалеж-
ність прокурора під час вико-
нання конституційних функ-
цій.

Розкриваючи правовий 
статус Генерального прокурора 
України О. Р. Михайленко за-
значив, що не можна зводити 
його лише до сукупності прав 
та обов’язків, а треба включати 
до його структури такі елемен-
ти, як громадянство, право-
суб’єктність, правоздатність, 
повноваження, компетенція, 
законні інтереси, функції, при-
нципи діяльності, відповідаль-
ність, гарантії незалежності й 
безпеки, правосвідомість, ста-
тутні правовідносини, наяв-
ність відповідних правових 
норм [8, с. 22].

О. І. Медведько, розгляда-
ючи правовий статус прокуро-
ра ( теж на прикладі Генераль-
ного прокурора України) відно-
сить до його складових частин 
наступні елементи: завдання, 
особлива компетенція, спе-
ціальні правоздатність і дієз-

датність, особливий порядок 
призначення на посаду і звіль-
нення з посади, особливий по-
рядок притягнення до юридич-
ної відповідальності [6, с. 27, 
28].

Ми дотримуємося точки 
зору, що правовий статус про-
курора не повинен обмежува-
тися лише переліком його прав 
та обов’язків, оскільки це приз-
водить до неповного розкриття 
його змісту. Але і штучне роз-
ширення переліку структурних 
елементів його статусу теж не 
потрібне. Поняття «правовий 
статус прокурора» має включа-
ти декілька елементів: (а) поря-
док призначення на посаду, 
(б) підстави і процедура припи-
нення діяльності, (в) характе-
ристику прав та обов’язків, 
(г) особливості правового по-
ложення, що вирізняють проку-
рора серед працівників інших 
правоохоронних органів та ор-
ганів державної влади.

Зазначимо, що характе-
ристика правового статусу про-
курора, його елементів повин-
на відбивати реальну роль ос-
таннього в системі органів про-
куратури й підкреслювати спе-
цифіку його правового стано-
вища порівняно з іншими де-
ржавними службовцями. Знач-
ну допомогу в цьому може на-
дати зарубіжний досвід функ-
ціонування інституту прокура-
тури.
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ра багато в чому залежить від 
місця прокуратури в системі 
державної влади окремо взятої 
країни. Дослідники виділяють 4 
моделі прокуратури у світі, кож-
на з яких містить специфіку ок-
ремих елементів правового 
статусу прокурорів. Відмінності 
в особливостях їх правового 
статусу легше досліджувати 
або порівняно з досвідом його 
закріплення в різних державах, 
або на тлі відмітних, специфіч-
них рис порівняно з правовим 
статусом посадових осіб, суд-
дів та інших працівників право-
охоронних органів.

У частині країн прокурату-
ра входить до складу виконав-
чої гілки влади, функціонуючи 
під керівництвом міністерства 
юстиції,у деяких вона інтегро-
вана в судову владу, що значно 
обмежує її повноваження. На-
приклад, у Франції Генераль-
ний прокурор Касаційного суду 
вирішує питання щодо діяль-
ності лише цього суду й не во-
лодіє повноваженнями по керів-
ництву прокуратурами ниж-
честоящих судів. Федеральна 
прокуратура Німеччини теж не 
здійснює керівництво діяльніс-
т ю  п р о к у р а т у р  у  з е м л я х 
суб’єктів федерації, але з іншої 
причини – через федеративний 
устрій цієї країни й наявність 
суттєвої автономії суб’єктів фе-
дерації у формуванні органів 

правоохоронної системи де-
ржави [4, с. 170-185].

Практично у всіх країнах, 
де функціонує інститут проку-
ратури, його працівники мають 
додаткові гарантії незалеж-
ності, що підкреслюють особ-
ливості правового положення 
прокурорів порівняно з іншими 
державними службовцями. Це 
пов’язано зі специфікою функ-
ціональних обов’язків праців-
ників прокуратури, до яких на-
лежать не тільки представниц-
тво в суді інтересів держави 
або громадянина чи підтриман-
ня державного обвинувачення 
в суді, а й розслідування зло-
чинів (керівництво розслідуван-
ням), підозрюваними (обвину-
ваченими) по яких є працівники 
правоохоронних органів або 
судді. Щоб виключити можливу 
протидію з боку таких органів і 
посадових осіб, законодавство 
більшості держав передбачає 
особливий порядок притягнен-
ня прокурорів до кримінальної 
відповідальності, як і порядок 
проведення деяких слідчих та 
оперативних заходів.

Гарантії недоторканності, 
як і загальний статус, значною 
мірою визначаються моделлю 
прокуратури (її місцем у сис-
темі державної влади й, від-
повідно, обсягом повнова-
жень). У країнах, де прокурату-
ра входить до складу судової 
влади, прокурори мають таку ж 
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недоторканність, як і судді, яка 
іноді прирівнюється до депу-
татської. Згідно з Конституцією 
Болгарі ї судді, прокурори і 
слідчі при виконанні своїх про-
фесійних обов’язків звільня-
ються від цивільної або кримі-
нальної відповідальності за 
офіційні дії, крім випадків учи-
нення умисного кримінального 
злочину(ст. 132) [17]. У перед-
бачених законом випадках 
Вища судова рада Болгарії ух-
валює рішення про позбавлен-
ня недоторканності прокурора. 
У Румунії прокуратура входить 
до складу міністерства юстиції,а 
прокурори, як члени магістра-
тури, мають імунітет від кримі-
нального переслідування:сто-
совно них не може бути почате 
розслідування, проведення об-
шуку, арешту або висунення 
обвинувачення без згоди мініс-
тра юстиції. У Польщі прокуро-
ри теж мають імунітет щодо пе-
реслідування судом або в ад-
міністративному порядку без 
згоди на те відповідного дис-
циплінарного комітету або бути 
затриманими без згоди свого 
керівництва. 

Особливості статусу про-
курорських працівників харак-
теризуються також підвищеним 
правовим й соціальним захис-
том, додатковою відповідаль-
ністю й більш високими вимо-
гами до осіб, які бажають пра-
цювати в органах прокуратури. 

Для них також установлюється 
низка обмежень, перелік яких 
ширше порівняно зі звичайни-
ми державними службовцями. 
Закони про прокуратуру прак-
тично всіх держав СНД уста-
новлюють, що прокурор і слід-
чий прокуратури не вправі зай-
мати ніякої виборної посаді, 
займатися підприємницькою, 
комерційною чи іншою оплачу-
ваною діяльністю, крім науко-
вої, педагогічної і творчої, а та-
кож політичною й бути членом 
політичної партії.

У державах Європейського 
Союзу, де прокурори діють при 
судах, їх статус найчастіше 
прирівнюється (або набли-
жається) до статусу суддів, 
хоча перші і другими і не фор-
мують є дину орган ізац ію. 
П о д і б н і с т ь  с т а т у с у  п і д -
креслюється об’єднанням про-
курорів і суддів у професійне 
співтовариство – магістратуру. 
Так, за Конституцією Італії ма-
гістратура включає як суддів, 
так і прокурорів, які обирають-
ся за конкурсом і можуть вільно 
переходити від виконання фун-
кцій державного обвинувача до 
виконання функцій судді. У 
Франції посадові особи проку-
ратури теж досить близькі до 
суддівського корпусу (і ті й інші 
йменуються маг істратами), 
тому що вони отримують одна-
кову підготовку й у процесі 
своєї кар’єри нерідко перехо-
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дять (як і в Італії) з посади про-
курора на посаду судді й нав-
паки. Однак їх статус має й від-
мінності:посада прокурора не 
постійна, прокурори підлеглі 
міністрові юстиції, в той час як 
судді призначаються президен-
том держави після схвалення 
їх кандидатур Вищою радою 
магістратури.

Значно більше відрізняєть-
ся статус прокурора у країнах 
англо-саксонської системи 
права. У першу чергу йдеться 
про деякі обмеження, яких не 
мають країни романо-германсь-
кої правової системи. Так, про-
куратурі США невідомий при-
нцип деполітизаці ї,  амери-
канські аторнеї є активними 
політичними фігурами, а в де-
яких штатах прокурорам доз-
волено (в нашому розумінні) 
займатися адвокатською прак-
тикою.

Правове положення проку-
ратури в Україні визначається 
в першу чергу її Основним За-
коном. Так, згідно зі ст. 121 Кон-
ституції прокуратура становить 
єдину систему, на яку поклада-
ються:

1) підтримання державного 
обвинувачення в суді;

2) представництво інтере-
сів громадянина або держави 
в суді у випадках, визначених 
законом;

3) нагляд за додержанням 
законів органами, які прова-

дять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове 
слідство;

4) нагляд за дотриманням 
законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних спра-
вах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового ха-
рактеру, пов’язаних з обмежен-
ням особистої свободи грома-
дян.

Відповідно до перехідних 
положень Конституції прокура-
турі належить продовжувати 
виконання функцій нагляду за 
додержанням і застосуванням 
законів, а також попереднього 
слідства до введення в дію за-
конів, що впорядковують діяль-
ність державних органів щодо 
контролю за дотриманням за-
конів, і до сформування систе-
ми досудового слідства й на-
брання чинності законами, що 
регулюватимуть її функціону-
вання.

Для України доволі важли-
вими є досвід формування і 
функціонування інституту про-
куратури і загальноєвропейсь-
кі стандарти теж впливають на 
окреслення складників право-
вого статусу прокурора та його 
змісту. Європейська модель 
прокуратури включає обмежен-
ня функцій прокурорів пере-
важно кримінальним переслі-
дуванням від імені держави. Це 
вказується й у Рекомендації 
Парламентської  Ас амблеї 
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№ 1604 (2003) щодо ролі про-
куратури в демократичному 
суспільстві, керованому верхо-
венством права, в якій фор-
мулюються загальні вимоги до 
прокурорів країн-членів Ради 
Європи. При цьому звертаєть-
ся увага на такі моменти:

а) будь-яка роль проку-
рорів у загальному захисті прав 
людини не може використову-
ватися як стримуючий засіб 
для осіб, які шукають захисту 
своїх прав у держави;

б) при наділенні проку-
рорів додатковими функціями 
необхідно забезпечити повну 
незалежність прокуратури від 
втручання в її діяльність будь-
якої гілки влади на рівні окре-
мих випадків;

в) повноваження й обов’язки 
прокурорів мають обмежувати-
ся переслідуванням криміналь-
них діянь і загальною роллю по 
захисту публічних інтересів че-
рез систему кримінального 
правосуддя зі створенням ок-
ремих, належним чином виді-
лених ефективних органів для 
виконання будь-якої іншої фун-
кції [15].

Рекомендація R (2000) 19 
Комітету міністрів Ради Європи 
щодо ролі прокуратури в сис-
темі кримінального судочинс-
тва констатує функціонування 
різноманітних систем кримі-
нального судочинства в держа-
вах-членах, що зумовлює й різ-

ний обсяг функцій і завдань, які 
покладаються на їх прокурату-
ри [13]. Але це не є перешкодою 
для визначення й визнання ос-
новних демократичних принци-
пів, відповідно до яких має пра-
цювати прокуратура. Виокрем-
люються 2 основні системи 
правової Європи щодо визна-
чення місця прокуратури: (а) ко-
ли прокурор цілком незалеж-
ний від парламенту й уряду і 
(б) коли він підпорядковується 
одному із з цих органів, хоча й 
має право на певні самостійні 
дії. Проте незалежно від виду 
системи мають місце певні умо-
ви:по-перше, прокурори повин-
ні бути незалежними при вико-
н а н н і  с в о ї х  п о с а д о в и х 
обов’язків; по-друге, мають 
бути встановлені чіткі норми, 
що передбачали б дисциплі-
нарну, адміністративну, цивіль-
ну або кримінальну відпові-
дальність прокурорів за їх осо-
бисті проступки; по-третє, про-
курори не повинні втручатись 
у компетенцію органів законо-
давчої й виконавчої влади. 
Взаємодія ж прокуратури із су-
довою гілкою влади повинна 
вирізнятися взаємоповагою, 
об’єктивністю й дотриманням 
процесуальних вимог.

Однак не всі представники 
юридичної науки поділяють ви-
моги Ради Європи про потребу 
реформування прокуратури Ук-
раїни і приведення її у відповід-
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ність до європейських стандар-
тів. Найчастіше викликали за-
перечення пропозиції ліквіду-
вати такі функції прокуратури, 
як досудове слідство й загаль-
ний нагляд. Зокрема, звучать 
висловлення, що стандартів 
Ради Європи стосовно органі-
зації й функціонування органів 
прокуратури взагалі не існує; 
що вимоги цієї Ради спрямо-
вані лише на забезпечення ви-
соких стандартів захисту прав 
а свобод людини і громадяни-
на, а які органи виконуватимуть 
це завдання – зовсім інше пи-
тання [14, с. 88]. Як вважає 
О. Р. Михайленко, функції за-
гального нагляду й поперед-
нього слідства є надбанням віт-
чизняної історії і як спеціальна 
цінність мають залишатися в 
системі функцій прокуратури з 
можливим реформуванням [7, 
с. 35, 36]. І. Петрухін нама-
гається переконати, що проку-
ратура з функцією загального 
нагляду – це рудимент Серед-
ньовіччя, що ожив у країнах з 
тоталітарним режимом (у мину-
лому – СРСР) для всеосяжного 
контролю за державними інсти-
туціями, суспільством, адже 
потреба в загальному нагляді 
існувала в періоди, коли цент-
ральна влада прагнула до зміц-
нення своїх позицій у боротьбі 

із сепаратизмом [11, с. 48].
З нашого погляду, враху-

вання зарубіжного досвіду 
функціонування органів проку-
ратури в інших країнах при при-
єднанні до загальноприйнятих 
європейських цінностей повин-
но дати вагомі результати й за-
безпечити становлення конс-
титуціоналізму в Україні. Але 
поряд із цим при визначенні по-
ложення прокуратури України 
в системі державного механіз-
му і шляхів ї ї реформування 
варто брати до уваги націо-
нальні й історичні особливості 
правової системи нашої держа-
ви.  Як  с лушно наголошує 
І. В. Назаров, питання з’ясуван-
ня місця прокуратури в системі 
державного апарату належить 
вирішувати не тільки більш де-
тальним нормативним визна-
ченням статусу прокуратури в 
цілому, а й змінами статусу 
прокурорів (наближенням його 
до статусу суддів), їх повнова-
жень, порядку підготовки кад-
рів для органів прокуратури, й 
чітким окресленням основних 
напрямків її діяльності [9, с. 87]. 
Тільки за таких умов реформу-
вання прокуратури України 
сприятиме розвитку процесу по 
відтворенню демократичної 
спрямованості Основного За-
кону держави.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРОКУРОРА
Сурженко М. А.

В статье раскрываются научные подходы к определению понятия «право-
вой статус прокурора», а также специфика его законодательного закрепления. 
Обосновывается авторское отношение к структуре правового статуса работни-
ка прокуратуры, проводится сравнительно-правовой анализ зарубежного опы-
та законодательного закрепления основных элементов статуса прокуроров на 
примере таких стран, как Франция, Италия, Германия, Болгария. Исследуются 
европейские стандарты в этой сфере.

Ключевые слова: прокуратура, прокурор, правовой статус прокурора, права 
и обязанности прокурора.

STRUCTURE AND THE MAINTENANCE OF A LEGAL STATUS
OF THE PUBLIC PROSECUTOR

Surzhenko M. A.
In article are analyzed scientific approaches to concept definition «a legal status 

of the public prosecutor», and also specificity of its legislative fastening. It is proved 
author’s view to structure of a legal status of the worker of Office of Public Prosecutor and 
the rather-legal analysis of foreign experience of legislative fastening of basic elements 
of the status of public prosecutors on an example of such countries as France, Italy, 
Germany, Poland, Latvia, etc. Are investigated the European standards in this sphere.

Key words: Office of Public Prosecutor, the public prosecutor, a legal status of the 
public prosecutor, the right and a duty of the public prosecutor.
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ВАНДАЛІЗМ:  
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Розкривається одне з основних завдань держави – підвищення ефектив-
ності протистояння вандалізму та іншим злочинам, що посягають на громадсь-
кий порядок. Досліджуються зміст терміна «вандалізм», його дефініції у кримі-
нальному законодавстві інших країн, формулюються предмет злочинного пося-
гання і способи його вчинення.

Ключові слова: вандалізм, графіті, об’єкти культурної й історичної спадщи-
ни.

Із незрозумілих причин та-
кий негативний феномен, як 
вандалізм, знаходиться поза 
увагою українського законо-
давця й науковців. Незважаючи 
на свою небезпечність, як і на-
слідків, що настають після його 
вчинення, це явище не знайш-
ло свого закріплення у Кримі-
нальному кодексі (далі – КК) 
України. Можна відмітити спро-
би підміни вандалізму такими 
схожими за складом злочину 
я в и щ а м и :  з н и щ е н н я  а б о 
пошкодження чужого майна, 
хуліганство, незаконна вирубка 
лісу, пошкодження шляхів спо-
лучення і транспортних за-
собів, наруга над могилами, 
знищення, руйнування чи псу-
вання пам’яток історії або куль-
тури, забруднення водоймищ 
та атмосферного повітря та ін. 

Але існує група злочинних 
діянь, які не підпадають під 
жодну зі статей КК України, а 
тому особа, яка їх учинила, за-
лишається без покарання або 
отримує несправедливе пока-
рання. З огляду на це постає 
нагальна потреба в досліджен-
ні таких криміналістично значу-
щих ознак вандалізму, як пред-
мет злочинного посягання і 
спосіб його вчинення, з метою 
подальшого формування мето-
дики розслідування.

Зміст, складові елементи й 
необхідність існування кримі-
налістичної характеристики 
злочину – питання дискусійні. 
На початку ХХІ ст. з відвертими 
запереченнями доцільності іс-
нування й використання конс-
трукції «криміналістична харак-
теристика злочину» виступив 
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Р. С. Бєлкін, який свого часу 
доклав чимало зусиль до її ста-
новлення, що, однак, не зава-
дило видатному вченому від-
нести зазначене поняття до 
числа, так би мовити, «фанто-
мів» криміналістики. Комплекс 
відомостей про злочин, які ста-
новлять зміст криміналістичної 
характеристики, нічого нового 
науці і практиці не надав. У 
криміналістичній характерис-
тиці забагато місця отримали 
відомості, які з високим ступе-
нем імовірності можуть бути 
віднесені до криміналістично 
значущих. Але, на противагу 
цій думці, В. А. Журавель за-
значає, що в науковому плані 
криміналістична характеристи-
ка становить собою теоретичну 
концепцію, основу побудови ін-
формаційно-пізнавальної мо-
делі певних груп, видів і під-
видів злочинів з метою розроб-
лення відповідних методик їх 
розслідування. Новизна роз-
глядуваної категорії полягає в 
систематизації елементів, що 
несуть важливу, криміналістич-
но значущу інформацію й ма-
ють певні кореляційні зв’язки 
[4, с. 142-144]. Саме у кримі-
налістичній характеристиці на 
підставі аналізу узагальнених 
відомостей про ознаки злочину 
виявляються закономірності, 
які є предметом дослідження 
криміналістичної доктрини.

Криміналістична характе-

ристика вандалізму як системи 
відомостей про криміналістич-
но значущі ознаки цього злочи-
ну, що відтворює закономірні 
зв’язки між ними і служить по-
будові й перевірці слідчих 
версій у розслідуванні ван-
далізму, включає в себе систе-
му певних елементів, як-от: 
спосіб злочину, час, місце й об-
становка його вчинення, особа 
злочинця, типові сліди злочи-
ну.

З метою наведення най-
більш оптимальної дефініції 
терміна «вандалізм» ознаки, 
що є характерними для акту 
вандалізму: (1) вид деструктив-
ної поведінки; (2) дії вандала 
спрямовуються на те, що для 
нього не має цінності, але має 
суттєву цінність для інших; 
(3) несвідомий потяг до агресії, 
що стримується вихованням і 
трансформується у більш-
менш прийнятні форми (за 
З. Фрейдом – сублімація). При 
цьому в підґрунті вандалізму 
має місце психологічний ме-
ханізм заміщення агресії, за 
якого агресія спрямовується не 
проти джерела стресу, а на ін-
ший об’єкт, впливаючи на який 
особа виміщує свій гнів [5, 
с. 47]. Цьому стану сприяє та-
кож стан фрустрації й розчару-
вання, зневіри в ідеалах; (4) ба-
жання самоствердитися шля-
хом приниження в різних фор-
мах того, що має цінність для 
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інших, особливо зневажливим 
способом; (5) нездатність до 
самореалізації, що призвела 
до активного цинічного протес-
ту проти суспільства.

Деякі криміналісти визна-
чають вандалізм як безглузде 
знищення, руйнування культур-
них, духовних чи матеріальних 
цінностей [Див.: 9, с. 66; 10, 
с. 304]. Але із цією точкою зору 
можна погодитися частково, 
оскільки безглуздість дій має 
лише об’єктивне вираження 
(зміст), тобто діяння, що міс-
тять ознаки вандалізму, спри-
ймаються суспільством тільки 
як позбавлені будь-якого сенсу, 
т о б т о  є  а б с у р д н и м и . 
Суб’єктивний зміст включає в 
себе мотиви, які можуть бути 
найрізноманітнішими – від ба-
жання помститися, висловити-
ся, приховати інший злочин, 
заробити гроші до так званих 
«хуліганських», корисливих, 
релігійних, політичних, стану 
фрустрації, або ж як частина 
гри [11]. Подібним чином трак-
тується це явище і в одній з ен-
циклопедій: «Безглуздим виз-
нається вчинок, у якому вияв-
ляється невідповідність між 
мотивом поведінки та її наслід-
ками і нормами моралі у сус-
пільстві. Знищення або пошкод-
ження майна, необхідного і ко-
рисного людям, якщо це не зу-
мовлено крайньою потребою, 
суспільство сприймає як без-

глузду поведінку, незалежно 
від того, що думає з цього при-
воду руйнівник. В основі мо-
тивів вандалізму лежать де-
структивні потяги до руйнації 
та знищення» [3, с. 63]. З огля-
ду на наявність мотиву, із 
суб’єктивної сторони, ван-
далізм не можна характеризу-
вати як безглуздий.

Предметом вандалізму 
виступають об’єкти культурної, 
історичної й археолог ічної 
спадщини. Зважаючи на те, що 
значна їх кількість фактично є 
п а м ’я т к а м и ,  а л е  в о н и  з 
об’єктивних чи суб’єктивних 
причин не включені до Держав-
ного реєстру національного 
культурного надбання, пропо-
нуємо розширити предмет до-
сліджуваного злочинного пося-
гання, підкресливши, що це 
майно, яке становить винятко-
ву історичну, художню, наукову, 
культурну, меморіальну або ар-
хеологічну цінність. При цьому, 
зміст цих понять залишається 
таким же, як і в положенні «Про 
Державний реєстр національ-
ного культурного надбання», 
затверджене постановою Кабі-
нету Мін істр ів України в ід 
12 серпня 1992 р. за № 466 
[7].

Так, до пам’яток історії на-
лежать будинки,  споруди, 
пам’ятні  місця і  предмети, 
пов’язані з найважливішими іс-
торичними подіями в житті на-
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роду, з розвитком науки, техні-
ки, культури, життям і діяльніс-
тю видатних діячів; до пам’яток 
археології – городища, курга-
ни, залишки стародавніх посе-
лень, укріплень, виробництв, 
каналів, шляхів, стародавні 
місця поховань, кам’яні скуль-
птури, наскельні зображення, 
старовинні предмети, ділянки 
історичного культурного шару 
стародавніх населених пунктів 
та археологічні знахідки, що є 
епохальними пам’ятками націо-
нальної культури й характери-
зують певні етапи історичного 
розвитку нації. Пам’ятки місто-
будування й архітектури – це 
унікальні ансамблі й комплек-
си, окремі об’єкти архітектури, 
а також пов’язані з ними твори 
монументальної скульптури й 
живопису, декоративно-вжит-
кового й садово-паркового 
мистецтва, природні ландшаф-
ти; мистецтва – твори мону-
ментального, образотворчого 
й декоративно -у житкового 
мистецтва; документальні уні-
кальні акти державності, інші 
важливі архівні матеріали, 
кіно-, фото- й фонодокументи, 
старовинні рукописи, рідкісні 
друковані видання [7].

В умовах сучасного роз-
витку соціуму до предмета зло-
чинного посягання вандалізму 
слід додати громадські місця, 
єдину транспортну систему, 
приватні автомобілі, стіни бу-

динків, паркани. Відповідно до 
ст. 21 Закону України «Про 
транспорт» від 10 листопада 
1994 р. за № 232/94-ВР Єдину 
транспортну систему України 
становлять: транспорт загаль-
ного користування (залізнич-
ний, морський, річковий, авто-
мобільний, авіаційний, міський 
електротранспорт, у тому числі 
метрополітен), промисловий 
залізничний, відомчий, трубоп-
ровідний, шляхи сполучення 
загального користування [8]. 
Предмет злочинного посягання 
вандалізму становлять також 
об’єкти, розташовані у громад-
ських місцях. Виходячи з тлу-
мачення терміна «громадсь-
кий» під цими об’єктами ро-
зуміємо ті, що належать усій 
територіальній громаді (жите-
лям села, селища, міста), при-
значені для загального ко-
ристування [1, с. 270]. До пред-
мета вандалізму відносять 
об’єкти, що мають певну ма-
теріальну або духовну вар-
тість, є важливими, значущими 
для суспільства [1, с. 1592].

Дефініція поняття «ван-
далізм» варіюється залежно 
від правової системи. Про-
аналізувавши, кримінальне за-
конодавство зарубіжних де-
ржав, констатуємо, що кримі-
нальна відповідальність за 
вчинення вандалізму передба-
чена в багатьох країнах, зокре-
ма: у Казахстані (ст. 258 КК), 
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Киргизстані (ст. 235 КК), Мол-
дові (ст. 288 КК), Російській Фе-
дерації (ст. 214 КК), Сполуче-
них Штатах Америки (штат 
Ка л іфорн ія),  Н ідерланда х 
(статті 149 і ст. 429bis КК), Шот-
ландії (секція 52 КК), Іспанії 
(статті 321 – ст. 333 КК), ФРН 
(§§ 168 і 304 КК), Польщі (ст. 261 
КК), Данії (§ 194). У цілому ван-
далізм інтерпретується як 
у ми с н е,  с в і до м е  і  з л і с н е 
пошкодження таких об’єктів 
власності, як обладнання й 
будівлі. Дефініції вандалізму у 
названих вище країнах ґрунту-
ються на такому:

– предметом злочинного 
посягання є об’єкти власності 
(в тому числі, об’єкти історич-
ної й культурної спадщини), 
т р а н с п о р т н і  з а с о б и  (п р и 
пошкодженні) й моральність 
(при нанесенні написів тощо);

– спосіб учинення ван-
далізму полягає в оскверненні, 
пошкодженні, знищенні майна 
та в інших діях, що ображають 
суспільну моральність.

Вандалізм дуже часто асо-
ціюється також і з іншими ви-
дами соціального безладу, на-
приклад, з порушенням гро-
мадського порядку. Випадки 
цього ганебного явища тягнуть 
за собою значні витрати на від-
новлення пошкодженого або 
забрудненого майна. Причому 
зауважимо, що вандалізм не є 
неусвідомленим пошкоджен-

ням майна. Проте, зважаючи на 
етимологічний зміст походжен-
ня терміна «вандалізм», обме-
ження цього негативного фено-
мену лише такими діяннями, як 
«осквернення», «пошкоджен-
ня» і «знищення» вбачається 
неправомірним і недоцільним.

Вандалізм учиняється із 
цинізмом шляхом глумління, 
знищення, зруйнування, зіпсу-
вання, наруги над об’єктами, 
що мають цінність, у громадсь-
ких місцях. Цинізм полягає у 
відверто зневажливому, зухва-
лому ставленні до загальноп-
рийнятих норм моралі, етики, 
до всього, що користується за-
гальним визнанням, повагою [1, 
с. 1592]. Зневага виражається 
у вигляді почуття презирства, 
явним браком поваги до пред-
мета посягання, навмисного 
приниження гідності, нехтуван-
ня [1, с. 478]. Тому доцільно при 
кваліфікації дій вандалів опе-
рування такими термінами, як 
глумління, знищення, зруйну-
вання, зіпсування, наруга. Ве-
ликий тлумачний словник су-
часної української мови визна-
чає глумління як висміювання 
чогось, насміхання над чимось 
[1, с. 254]; знищення – приве-
дення об’єкта до повної непри-
датності із втратою можливості 
його відновлення; під зруйну-
ванням – заподіяння об’єкту 
серйозних пошкоджень, унас-
лідок чого він втрачає свою цін-
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ність, але може бути відновле-
ний; зіпсування – заподіяння 
пошкоджень, що знижують іс-
торичну, наукову, естетичну 
аб о  р ек р е ац ійн у  ц і нн і с т ь 
об’єктів культури і природи [10, 
с .  633] .  Нару г а  поляг ає  у 
висміюванні предмета злочин-
ного посягання, у глузливому, 
зневажливому ставленні до 
нього [1, с. 742]. Саме ці спосо-
би найбільш комплексно відоб-
ражають цілісну картину дій 
вандала, їх цинічну, зневажли-
ву спрямованість.

Поширеним способом учи-
нення вандалізму є нанесення 
за допомогою аерозольних ба-
лончиків або маркерів із фар-
бою різних малюнків, написів і 
зображень, так звані «графіті». 
Цей термін є пох ідним від 
італійського «il Graffito». Напри-
кінці 60-х років ХХ ст. його було 
введено в обіг у США для виз-
начення надписів, які пред-
ставники субкультури наноси-
ли на внутрішні й зовнішні стіни 
будівель і приміщень. Графіті, 
як засіб комунікації, виник на-
багато раніше: його можна 
було виявити на стінах, навко-
ло церков, тюрем, замків. На-
ціонал-соціалісти використову-
вали графіті «Не купуйте у 
євреїв» як засіб пропаганди че-
рез засоби масової інформації; 
борці руху «Опір» теж застосо-
вували цей метод. Цим видом 
надписів оперують і досі певні 

угруповання з метою агітації. 
В. Н. Кігас відмічає, що сьогод-
ні цей вид вербальних графіті 
віднесено на другий план, на 
першому ж – так звані «амери-
канські графіті», суть полягає 
в нанесенні  за допомогою 
фарб або спрію надписів на по-
тяги, великі площини будівель, 
які мовою «пульверизаторщи-
ка» звуться «Tag» (особливий 
вид письма) та Piece (картина-
мозаїка) [5, с. 6].

Показовою є поширеність 
трафаретних графіті політич-
ного змісту в Україні. Прикла-
дом може послужити нанесен-
ня краскою чорного кольору 
зображення обличчя особи, 
схожої на Президента України, 
з точкою красного кольору на 
чолі в Сумах, Львові та в інших 
містах. Суд Зарічного району 
м. Сум кваліфікував ці діяння 
як хуліганство (ч. 2 ст. 196 КК 
України) й у своєму вироку вка-
зав, що вандали діяли з надз-
вичайним цинізмом, що їх зоб-
ражання є непристойними, 
викликають в оточуючих нега-
тивні асоціації з пораненням 
або вбивством людини [2].

Досліджуваний феномен 
вандалізму є окремим явищем 
кримінально-правової дійс-
ності, а тому має бути закріп-
лений у КК України спеціаль-
ною статтею. Основними від-
мінностями хуліганства від ван-
далізму є те, що незаконні дії 
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вандалів спрямовані на пошкод-
ження майна, а хуліганів – на 
порушення прав чи свобод гро-
мадян. Хуліганство має відкри-
тий, демонстративний харак-
тер, а вандалізм учиняється, 
так би мовити, «осторонь чужо-
го ока», тобто таємно. Демонс-
тративними є лише наслідки, 
результат учиненого вандаліз-
му. Якщо ж звернутися до іс-
торії, то побачимо, що сам тер-
мін «вандалізм» з’явився за-
довго (V ст.) до появи терміна 
«хуліганство» (ХVIII ст.). Ван-
далізм і хуліганство різняться 
за способом учинення. Хулі-
ганство – це активні дії, спря-
мовані на порушення громад-
ського порядку, наслідки якого 
виникають одразу ж або навіть 
ще до закінчення дій. При ван-
далізмі теж мають місце актив-
ні дії, що призводять до спот-
ворення будівель, пам’ятників 
тощо, які є предметом суспіль-
ної уваги (наприклад, нанесен-
ня непристойних зображень і 
надписів, розклеювання пла-
катів, репродукцій, фотокарток 
аморального змісту), але він 
може бути вчинений і шляхом 
глумління над загальновизна-
ними духовними й історичними 
цінностями (приміром, роз-
міщення фашистської символі-
ки або нацистських лозунгів у 
місцях, пов’язаних з боротьбою 
проти фашизму, нанесення зоб-
ражень і надписів, що обража-

ють почуття віруючих, на куль-
тових будівлях). Пошкодження 
майна у громадському транс-
порті або інших громадських 
місцях може бути вчинено різ-
ними способами: нанесенням 
механічних пошкоджень, пок-
риттям фарбуючими або клею-
чими речовинами, забруднен-
ням нечистотами. Наслідки ви-
никають у момент виявлення 
слідів злочину, оскільки поки їх 
не виявили, про них нікому не 
відомо.

Отже, повторимося, до та-
кого предмета злочинного по-
сягання, як вандалізм, слід від-
нести об’єкти культурної, істо-
ричної й археологічної спадщи-
ни (в тому числі не включені до 
Державного реєстру національ-
ного культурного надбання), 
громадські місця, єдина транс-
портна система, об’єкти, роз-
міщені в них (сидіння, поручні, 
вікна), приватні автомобілі, сті-
ни будинк ів, паркани. Ван-
далізм учиняється з надзвичай-
ним цинізмом шляхом глумлін-
ня, знищення, зруйнування, зіп-
с у в а н н я  а б о  н а р у г и  н а д 
об’єктами, що мають цінність, а 
також об’єктами у громадських 
місцях. На підставі цього під 
вандалізмом слід розуміти 
глумління, наругу, знищення, 
зруйнування, зіпсування або 
заподіяння шкоди іншим чином 
об’єктам у громадських місцях, 
у тому числі у громадському 
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транспорті, а також об’єктам, 
що становлять виняткову істо-
ричну, художню, наукову, куль-
турну, меморіальну або архео-
логічну цінність, шляхом вира-
ження зневаги, цинізму до їх 
цінності.

Установлення таких кримі-

налістично значущих ознак 
вандалізму, як предмети зло-
чинного посягання і способи 
його вчинення, є досить своє-
часним і важливим для подаль-
шого формулювання кримі-
налістичної методики розсліду-
вання.
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ВАНДАЛИЗМ: ПРЕДМЕТ И СПОСОБЫ ЕГО СОВЕРШЕНИЯ
Латыш Е. В.

Раскрывается одна из основных задач государства – повышение эффек-
тивности противостояния вандализму и иным преступлениям, посягающим на 
общественный порядок. Исследуются содержание термина «вандализм», его 
дефиниции в уголовном законодательстве других стран, формулируются пред-
мет преступного посягательства и способы его совершения.

Ключевые слова: вандализм, граффити, объекты культурного и историчес-
кого наследия.

THE SUBJECT AND THE METHODS OF VANDALISM
Latysh K. V.

This article deals with the problems of improving the efficiency of opposition to 
vandalism and other offenses against public order. We investigate the meaning of the 
term «vandalism», its definition in the criminal law of other countries, the subject of a 
criminal assault is formulated and how it occurred.

Key words: vandalism, graffiti, objects of cultural and historical heritage.
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ПРЕДМЕТ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ 
ГРУПОЮ ОСІБ

Розглянуто особливості предмета допиту неповнолітнього підозрювано-
го при розслідуванні крадіжок, учинених групою осіб. Визначено й узагальне-
но коло обставин, що входять до нього, виділено блоки питань, які підлягають 
з’ясуванню.

Ключові слова: предмет допиту неповнолітнього, предмет доказування, не-
повнолітній підозрюваний, групова крадіжка.

Допит є найпоширенішою 
гласною слідчою (розшуковою) 
дією під час досудового розслі-
дування. Більш складним з так-
тико-психологічних позицій є 
допит неповнолітнього підоз-
рюваного, що зумовлено про-
цесуальним положенням осо-
би, особливостями її психіки, а 
також обсягом важливої для 
доказування інформації. Від 
того, наскільки грамотно слід-
чий проведе допит, багато в 
чому залежить успіх розсліду-
вання в цілому. При цьому ін-
формаційний обмін між допи-
туючим і допитуваним не без-
межний, а зумовлюється й кон-
кретизується предметом допи-
ту [5, с. 4].

У криміналістичній нау-
ковій літературі тлумаченню 

поняття «предмет допиту» при-
діляли увагу так і вчені,  як 
Л. Ю. Ароцкер, В. А. Журавель, 
Л. М. Карнєєва, В. О. Конова-
лова, М. І. Порубов, А. Л. Рив-
лін, В. Ю. Шепітько [Див.: 1; 5-7; 
12; 14; 19] та ін. Вони характе-
ризували його як сукупність об-
с т а в и н ,  щ о  п і д л я г а ю т ь 
з’ясуванню й мають значення 
для встановлення істини по 
справі. Правильне визначення 
цього поняття − необхідна умо-
ва пізнання події злочину й на-
лежної його кваліфікації [ 3, 
с. 11], що дозволяє точно сфор-
мулювати завдання, обрати не-
обхідні тактичні прийоми для 
проведення результативного 
допиту й забезпечення його 
повноти і всебічності. На думку 
В. Ю. Шепітька, предметом до-
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питу виступають обставини, які 
слідчому слід з’ясувати в про-
цесі провадження цієї дії [19 
с. 324]. При цьому останні ма-
ють бути не тільки вичерпними, 
а й вирізнятися певною послі-
довністю з’ясування згідно з 
тактичною доцільністю [21, 
с. 166-171].

Предмет допиту визна-
чається такими чинниками: 
а) переліком обставин, що під-
лягають установленню в ході 
кримінального провадження; 
б) даними, які повинні бути ві-
домі особам, пов’язаним з 
подією злочину [20, с.  22]; 
в) процесуальним положенням 
допитуваного, його віковими 
особливостями. Дійсно, пред-
мет допиту пов’язаний з пред-
метом доказування, оскільки 
під час допиту з’ясовуються об-
ставини, що входять до пред-
мета доказування, й відбу-
вається їх деталізація. Згідно з 
кримінальним процесуальним 
законодавством (ст. 91 КПК Ук-
раїни) доказуванню підлягають: 
(а) подія злочину (час, місце, 
спосіб та інші обставини його 
вчинення); (б) винність обвину-
ваченого у вчиненні злочину, 
форма вини, мотив і мета вчи-
нення кримінального злочину; 
(в) вид і розмір шкоди, завданої 
злочином, а також розмір про-
цесуальних витрат; (г) обстави-
ни, що впливають на ступінь 
тяжкості вчиненого злочину й 

характеризують особу обвину-
ваченого; (д) обставини, що 
служать підставою для звіль-
нення від кримінальної відпові-
дальності або покарання [10, 
с. 52].

Зазначені обставини зна-
ходять своє специфічне відбит-
тя у предметі допиту непов-
нолітніх. Так, ст. 485 КПК Украї-
ни передбачає додаткові об-
ставини, що належать до пред-
мета доказування стосовно 
злочинів, учинених неповноліт-
німи, зокрема: (1) наявність 
повних і всебічних відомостей 
про особу неповнолітнього: 
його вік (число, місяць, рік на-
родження), стан здоров’я й рі-
вень розвитку, інші соціально-
п с и хол о г і ч н і  р и с и  о с о б и; 
(2) ставлення неповнолітнього 
до вчиненого ним д іяння; 
(3) умови життя й виховання 
неповнолітнього; (4) наявність 
дорослих підбурювачів та ін-
ших співучасників криміналь-
ного правопорушення.

Основним змістом предме-
та доказування, а значить і 
предмета допиту завж ди є 
склад злочину. Так, як вважав 
М. С. Строгович, елементами 
предмета доказування висту-
пають фактичні обставини, 
безпосередньо пов’язані з нор-
мами кримінального права. Ос-
т а н н і  в и з н ач а ю т ь  о б ’є к т, 
об’єктивну сторону, суб’єкт і 
суб’єктивну сторону складу 
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злочину, можуть указувати на 
низку окремих обставин, за на-
явності яких те чи інше діяння 
може розглядатися як злочин 
[16, с. 159, 160].

У предметі допиту непов-
нолітнього підозрюваного ма-
ють відбиватися й елементи 
ск ладу такого злочину,  як 
крадіжка (ст. 185 КК України), 
зокрема, щодо:

– об’єкта злочину – які 
речі викрадені, їх розмір; де й 
у кого знаходиться викрадене 
майно, як воно реалізовува-
лось;

– об’єктивної сторони – у 
який спосіб здійснено доступ 
до місця крадіжки, ким і які дії 
були вчинені для цього, дії пі-
дозрюваних на місці крадіжки 
й після неї з метою приховуван-
ня злочину та його слідів [15, 
с. 14];

– суб’єкта злочину – хто 
вчинив крадіжку, особа підоз-
рюваного (підозрюваних), вік, 
характер і склад злочинної гру-
пи, розподіл функцій між її чле-
нами;

– суб’єктивної сторони – 
наявність попередньої змови, 
мета й мотив, коли й за яких 
обставин відбулася змова, що 
послужило предметом домов-
леності.

Предмет допиту непов-
нолітніх підозрюваних фор-
мується також з урахуванням 
особливих властивостей цих 

осіб, передусім їх фізичних і со-
ціально-психологічних якостей 
і чинників, що визначають їх ві-
ковий розвиток. З урахуванням 
цих обставин предмет доказу-
вання уточнюється, деталі-
зується стосовно складу зло-
чинів, що вчиняються непов-
нолітніми [13, с. 6, 7].

Визначаючи предмет допи-
ту неповнолітнього підозрюва-
ного, слідчий у першу чергу має 
з’ясувати обставини, які харак-
теризують цю особу, зокрема, 
чи не притягався він раніше до 
кримінальної або адміністра-
тивної відповідальності, якщо 
так, то які саме обставини ха-
рактеризують це правопору-
шення; чи мав він при цьому 
співучасників та ін. Доцільно 
вивчити також матеріали з міс-
ця навчання (роботи) непов-
нолітнього підозрюваного [4, 
с. 106-108].

У перебігу допиту непов-
нолітнього підозрюваного та-
кож з’ясовуються: (а) особли-
вості його інтелектуального 
розвитку, (б) стан фізичного й 
душевного здоров’я, (в) умови 
формування його особистості; 
морального обліку, виховання 
в сім’ї, ставлення батьків до ді-
тей, (г) матеріальне забезпе-
чення, (д) ставлення до оточу-
ючих, (е) коло його інтересів та 
ін. При цьому всі якості особи 
неповнолітнього вивчаються в 
комплексі, невід’ємно один від 
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одного [11, с. 44-46]. Вивчення 
названих даних про особу не-
повнолітнього, виявлення того, 
як впливає на нього соціальне 
середовище і які умови його 
життя й виховання, дозволяють 
установити глибину і стійкість 
тих особистісних установок, які 
призвели до вчинення злочину, 
виявити інші обставини, що 
сприяли вчиненню неповноліт-
нім зазначеного злочину [17, 
с. 74].

З огляду на викладене вва-
жаємо за доцільне обставини, 
які входять до предмета допи-
ту неповнолітнього підозрюва-
ного при розслідуванні краді-
жок, учинених групою осіб, 
умовно поділити на блоки, що 
охоплюють питання стосов-
но: (1) – особи неповнолітнього 
підозрюваного; (2) – створення, 
функціонування злочинної гру-
пи, роль кожного з учасників у 
реалізації злочинного наміру; 
(3) – дій групи з готування до 
вчинення крадіжки; (4) – спо-
собів учинення і приховування 
злочину; (5) – стосовно обста-
новки,  в  як ій  в ідбувалася 
крадіжка; (6) – механізму її вчи-
нення; (7) – предмета злочин-
ного посягання; (8) – вико-
ристання злодійського інвента-
рю неповнолітніми правопо-
рушниками; (9) – мотиву злочи-
ну; (10) – посилання на алібі.

При з’ясуванні обставин, 
які стосуються особи непов-

нолітнього, слідчому необхід-
но отримати комплекс таких 
відомостей:

– вік підозрюваного;
– у якій родині він вихо-

вується;
– хто займається його ви-

хованням;
– де і ким працюють його 

батьки;
– які взаємовідносини в ро-

дині;
– де навчається чи працює 

неповнолітній;
– як він ставиться до вчи-

телів;
– як він оволодів спеціаль-

ністю, хто був закріплений за 
ним наставником;

– які громадські доручення 
виконував підліток;

– які взаємовідносини з 
друзями, в колективі;

– з ким він спілкується чи 
товаришує;

– чи вживає спиртні напої;
– знаходиться неповноліт-

ній на обліку в наркологічному 
диспансері;

– чи відбував він покаран-
ня в місцях позбавлення волі.

Зазначимо, що переважна 
більшість крадіжок учиняється 
неповнолітніми у складі групи. 
У зв’язку із цим перед слідчим 
постає завдання з’ясувати кон-
кретну роль кожного співучас-
ника злочину і встановити перш 
за все організатора (лідера) 
цієї групи. Здебільшого в ре-
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зультаті попередньої змови не-
повнолітні домовляються про 
спільне вчинення крадіжки, де 
кожен з них повинен прийняти 
однакову з іншими участь у са-
мому акті заволодіння чужим 
майном. Разом із тим у груповій 
крадіжці може існувати й роз-
поділ обов’язків, який має голо-
вним чином «технічний», а не 
ю р и д ич н и й  х а р а к те р  [18 , 
с. 80].

При з’ясуванні обставин 
стосовно створення й функ-
ціонування злочинної групи 
слідчий зобов’язаний отрима-
ти в неповнолітнього підоз-
рюваного такі дані:

– де, коли, під впливом 
кого чи з яких обставин з’явився 
умисел створити злочинну гру-
пу для вчинення крадіжок чу-
жого майна;

чи була попередня змова, 
коли і як вона була здійснена;

яка чисельність злочинної 
групи і її персональний склад;

хто є організатором гру-
пи;

чи розподілялися функції 
між її учасниками і в чому ви-
являлася роль кожного з них 
(хто проникав у житло, хто за-
безпечував безпеку, хто висту-
пав пособником, хто реалізову-
вав викрадене);

- якою інформацією володі-
ли учасники про потерпілих, її 
джерела;

- чи вчиняв підозрюваний 

раніше злочини у складі цієї 
групи.

При з’ясуванні обставин 
стосовно дій учасників групи 
з п ідготовки до вчинення 
крадіжки  неповнолітньому 
треба сформулювати такі за-
питання:

– хто з учасників здійсню-
вав спостереження за об’єктами 
(вікнами, дверима, периметром 
охоронюваної території);

– хто обдзвонював сусідсь-
кі квартири;

– хто спостерігав за потер-
пілими, членами його сім’ї;

– хто виготовляв спеціаль-
не злодійське знаряддя?

При з’ясуванні обставин 
щодо способу вчинення і при-
ховування крадіжки встанов-
люються такі дані:

– яким способом здійснено 
проникнення до об’єкта крадіж-
ки;

– які технічні засоби засто-
совувались;

– якщо злочинці скориста-
лися ключами, то хто і як ними 
заволодів, якщо дублікатами, 
то хто діставав оригінали клю-
чів;

– хто вимикав охоронну 
сигналізацію;

– хто і яким чином упакову-
вав викрадене, у якій спосіб 
його виносили з приміщення і 
транспортували.

При з’ясуванні обстановки 
вчинення крадіжки слідчому до 
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предмета допиту неповноліт-
нього підозрюваного потрібно 
включити такі запитання:

– в який проміжок часу 
була вчинена крадіжка;

– хто знав про відсутність 
хазяїв у цей час;

– тривалість перебування 
на об’єкті крадіжки;

– хто особисто і з яких дже-
рел отримав інформацію про 
об’єкт крадіжки?

Щодо предмета злочинно-
го посягання, то слідчому не-
обхідно отримати від підозрю-
ваного неповнолітнього таку 
інформацію:

– що було вкрадено, де 
знаходилося майно;

– вартість кожної речі, ї ї 
особливості;

– хто останній бачив укра-
дені речі, де вони знаходи-
лись;

– хто зі сторонніх осіб знав 
про наявність цих та інших ре-
чей у потерпілого;

– які труднощі виникли при 
реалізації вкраденого.

Для з’ясування мети й мо-
тиву вчинення крадіжки слід-
чому необхідно поставити не-
повнолітньому такі запитан-
ня:

– з якою метою вчинювала-
ся крадіжка (отримання ма-
теріальних благ, для підняття 
авторитету серед товаришів, 
пошуки пригод);

– участь у вчиненні крадіж-

ки була добровільною чи хтось 
примушував?

При встановленні мотиву 
крадіжки треба враховувати, 
що для неповнолітніх не завж-
ди характерними є адекватна 
оцінка конкретної ситуації че-
рез нестачу життєвого досвіду, 
переоцінка власних сил і мож-
ливостей, схильність до копію-
вання дій старших [8, с. 224], 
спільність інтересів, а також 
збільшена ступінь рішучості й 
упевненості співучасників у до-
сягненні злочинного результа-
ту [2, с. 4]. Зокрема, перший 
злочин багато неповнолітніх 
учасників групи вчиняють з по-
чуття солідарності, випадково, 
в силу того, що опинилися з усі-
ма в даному місці, або в резуль-
таті раптово виниклої ситуації 
[9, с. 516].

При допиті підозрюваного 
нерідко виникає потреба в пере-
вірці його посилань на алібі. Ре-
тельний і детальний допит на-
дає можливість виявити незнан-
ня неповнолітнім допитуваним 
подробиць та обставин, що сто-
суються його перебування в 
певний час у тому місці, на яке 
він посилається, заявляючи про 
свою непричетність до вчинено-
го злочину (наприклад, не-
обізнаність про порядок прове-
дення вечірнього відпочинку 
або ж незнання назви і змісту кі-
нофільму, який він нібито дивив-
ся вдома по телевізору, та ін.
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При з’ясуванні обставин, 

що стосуються заяви підоз-
рюваного про алібі, необхідно 
отримати такі відомості:

– де перебував неповноліт-
ній при вчиненні крадіжки;

– хто може це підтверди-
ти;

– чим займався він на мо-
мент учинення крадіжки;

– які факти на підтверд-
ження цього;

– чи є фізична можливість 

непомічено покинути вказане 
допитуваним місце і прибути на 
об’єкт злочину.

Таким чином, предмет до-
питу неповнолітнього підозрю-
ваного становить собою систе-
му обставин, які з урахуванням 
його вікових і психологічних 
особливостей, мають бути ре-
тельно й повно з’ясовані слід-
чим для забезпечення ефек-
тивного розслідування краді-
жок, учинених групою осіб.
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Рассмотрены особенности предмета допроса несовершеннолетнего по-

дозреваемого при расследовании краж, совершенных группой лиц. Определен 
и обобщен круг обстоятельств, входящих в него, выделены блоки вопросов, под-
лежащих выяснению.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ: 
ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОСОБИ НЕВІДОМОГО 

ЗЛОЧИНЦЯ

Стаття присвячена дослідженню проблем моделювання особи невідомого 
злочинця при складанні психологічного профілю. Викладено деякі підходи до 
визначення понять «психологічний профіль» і «психологічний портрет», запро-
поновано їх розмежування. Розглянуто систему етапів складання психологічно-
го профілю невідомого злочинця.

Ключові слова: психологічний профіль особи невідомого злочинця, моде-
лювання особи невідомого злочинця, система етапів психологічного профілю.

Сучасний стан розвитку 
криміналістики дозволяє ствер-
д ж увати про необх ідн іс ть 
розроблення й застосування 

методики психологічного про-
філювання. За своєю сутністю 
створення психологічного про-
філю особи невідомого злочин-
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ця – це складний процес отри-
мання інформації психологіч-
ного характеру, окреслення 
його особливих ознак і ство-
рення ідеальної моделі, що має 
вагоме значення для встанов-
лення й виявлення цієї особи. 
Підґрунтям побудови психоло-
гічного профілю вважається бі-
хевіоризм (від англ. behaviour 
– поведінка) – напрям у психо-
логії XX ст., послідовники якого 
вважали предметом психології 
не свідомість, а поведінку як 
сукупність фізіологічних реак-
цій на зовнішні фактори [16, 
с. 173].

У науковій криміналістич-
ній літературі існує декілька 
підходів до визначення поняття 
«психологічний профіль особи 
невідомого злочинця». Дехто з 
науковців розглядає психоло-
гічний профіль як метод пошу-
ково-реконструктивний або 
психологічного аналізу із засто-
суванням поетапної реконс-
трукції. Зокрема, Ф. С. Суфа-
нов зазначає, що складення 
портрета є пошуково-реконс-
труктивним підходом, оскільки 
він заснований на поведінково-
му аналізі слідів кримінальної 
поді ї,  результатом якого є 
ймовірний опис психологічно 
значущих характеристик неві-
домої особи, яка вчинила зло-
чин [15, с. 2]. Таке тлумачення 
вбачається доволі загальним, 
а реконструктивний підхід при 

складанні психологічного про-
філю сумнівним з таких під-
став.

По-перше, зауважимо, що 
під реконструкцією розуміється 
відновлення початкового стану 
обстановки чи об’єкта та його 
окремих ознак з метою вирі-
шення спеціальних завдань 
розслідування [9, с. 129]. Тому 
таке відновлення для виявлен-
ня психологічних особливостей 
особи невідомого злочинця, 
необхідних для складання пси-
хологічного профілю, видаєть-
ся неможливим. Це зумовлено 
тим, що психологічні особли-
вості окремої особи необхідно 
спостерігати безпосередньо 
після вчинення злочину й за на-
явності слідів, залишених зло-
чинцем. У іншому випадку ре-
конструкція сприятиме виник-
ненню суб’єктивного ставлення 
до відтворюваної події слідчим 
або залученим експертом. 
Якщо розглядати вбивство, 
поєднане з насильством, то за 
допомогою реконструкції мож-
на перевірити можливість учи-
нення певних дій, сприйняття й 
відтворення інформації тощо.

П о - д р у г е ,  я к  в в а ж а є 
І. М. Лузгін, саме ретроспектив-
не моделювання (а не реконс-
трукція) дозволяє розумово від-
творити картину події. Чуттєві 
образи у структурі цієї моделі 
виникають у результаті оз-
найомлення слідчого з місцем 
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події, знаряддям злочину, слі-
дами [9, с. 114]. Виявлення пси-
хологічних властивостей (ха-
рактеристик) особи невідомого 
злочинця має місце лише за 
умов безпосереднього спосте-
реження слідчим або залуче-
ним спеціалістом місця події 
злочину, детального вивчення 
матеріалів кримінального про-
вадження, результатів прове-
дених експертних досліджень і 
подальшого відображення їх у 
моделі особи невідомого зло-
чинця, побудованої при скла-
данні психологічного профі-
лю.

Представники іншого під-
ходу, визначаючи поняття «пси-
хологічний профіль», розгляда-
ють його як сукупність відомос-
тей про невідомого злочинця, 
що мають пошукове значення 
[7, с. 234], або як сукупність 
його статево-вікових, характе-
рологічних та інших психологіч-
них властивостей, рис, якос-
тей, особливостей психіки, ін-
телектуального рівня, соціаль-
ного і психологічного стану до 
вчинення злочину, у його про-
цесі й після цього, мотивів його 
дій, мети злочину [1, с. 171].

Деякі вчені вважають, що, 
будучи одним з різновидів 
криміналістичних розумових 
(ідеальних) моделей, «про-
філь» («портрет») розшукува-
ного злочинця становить со-
бою систему відомостей про 

психологічні та інші його озна-
ки, які є суттєвими з точки зору 
його виявлення й ідентифікації. 
Приміром, В. О. Образцов та 
С. М. Богомолова зазначають: 
оскільки у цю систему входять 
ознаки не лише психологічної 
природи, а й правові, соціально 
демографічні й інші ознаки, 
уявляється більш точним виз-
начати розглядуваний об’єкт як 
пошуковий «портрет» або як 
психолого-криміналістичну ха-
рактеристику злочинця [12, 
с. 49]. Учені дотримуються дум-
ки, що психологічний портрет 
відбиває внутрішні психологіч-
ні, а також поведінкові ознаки 
людини. Його основна функція 
– бути засобом пошуку, вияв-
лення злочинця, особа якого не 
встановлена.

Психолог ічний портрет 
формується на підставі не до-
стовірних знань про відображу-
вані в ньому ознаки, а знань 
імовірного характеру. Вагомим 
є й те, що цей метод, так би мо-
вити, «працює» далеко не в 
кожному випадку розкриття 
злочину. Полем його застосу-
вання є окремі групи справ, 
пов’язаних перш за все з роз-
криттям тяжких злочинів проти 
людини. Існує ще одне важли-
ве обмеження можливостей за-
стосування психолог ічного 
портрета, метод якого реалі-
зується у випадках, коли місце 
події і стан жертви дозволяють 
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зробити висновок про наяв-
ність у невідомого злочинця 
будь-яких відхилень у поведін-
ці, психіці, емоційному стані, 
зокрема, у процесі розсліду-
вання серійних убивств, що 
вчиняються в різних місцях і в 
різний час особами з психосек-
суальними аномаліями [12, 
с. 54].

Водночас необхідно зазна-
чити, що в наукових літератур-
них джерелах оперують різни-
ми термінами для позначення 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця. Напри-
клад, О. І. Анфіногенов вживає 
одночасно так і поняття, як 
«психологічний портрет нев-
становленого злочинця» і «пси-
хологічний портрет злочинця» 
[2]. Л. П. Іжніна та Д. Т. Ряза-
пов, вважають синонімами ка-
тегорії «психологічний про-
ф і л ь »,  « п с и х о л о г і ч н и й », 
«психіатричний», «психолого-
криміналістичний», «пошуко-
вий», «розшуковий портрет не-
відомого злочинця», «модель 
нев і домого  з лочинц я»  [ 7, 
с. 234]. В. І. Алєксєйчук для 
позначення терміна «психоло-
гічний профіль» застосовує по-
няття «соціально-психологічні 
ознаки («психологічний порт-
рет, профіль») становить» [1, 
с. 171].

На нашу думку, в теорії 
криміналістики слід розрізняти 
поняття «психологічний про-

філь» і «психологічний порт-
рет», підставами для чого є ни-
жченаведені міркування. В ети-
мологічному розумінні слово 
«профіль» походить від італій-
ського «profilo» і означає «вид 
збоку»; «контур», «обрис (ок-
реслення)» [6, с. 971], тоді як 
слово «портрет», запозичене з 
французької «portrait» (старо-
французька – «portraire»), озна-
чає «відтворювати будь-що 
риса в рису» [14]. Виходячи з 
наведеного вважаємо, що конс-
трукції «психологічний портрет 
особи», «психологічний порт-
рет особи злочинця», «психо-
логічний портрет злочинця» 
(можливе використання термі-
на «психологічний портрет» до 
підозрюваного, обвунувачено-
го) можуть бути певною мірою 
синонімами й такими поняття-
ми, що характеризуватимуть 
уже встановлену, відому особу. 
У той же час категорію «психо-
логічний профіль» (або «психо-
логічний профіль особи невідо-
мого злочинця») можна засто-
совувати до осіб, візуальний 
контакт з якими неможливий 
через те, що невідома особа, 
яка вчинила злочин (злочини), 
не бажає бути відомою й ухи-
ляється від кримінальної від-
повідальності. Лише на під-
ставі залишеної такою особою 
слідової картини, яка, безумов-
но, містить у собі інформацію 
про неї, без прямої контактної 
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взаємодії з нею, опосередкова-
но, у перебігу огляду місця 
події, трупу, дослідження спо-
собу вчинення (та/або прихо-
вання злочину) і виявлення 
слідів на місці події, залишених 
злочинцем, є можливість від-
творити «контур», «обрис» ос-
таннього.

Процес моделювання осо-
би невідомого злочинця під час 
складання психологічного про-
філю має свої особливості, які 
пов’язують зі специфікою зби-
рання й аналізу інформації пси-
хологічного характеру про вчи-
нене кримінальне правопору-
шення. Серед учених-кримі-
налістів висловлюється думка, 
що джерелами інформації для 
створення психологічного про-
філю невідомого злочинця слу-
жать:

− протоколи огляду місця 
події і трупа, фотографії (їх 
якість і кількість повинні бути 
такими, щоб особа, яка скла-
дає психологічний профіль, 
мала змогу виявити «психоло-
гічні» сліди, які залишив злочи-
нець);

− висновки судово-медич-
них експертиз, за допомогою 
яких установлюють характер 
пошкоджень на трупі, що спри-
яє встановленню психічного 
стану злочинця в момент учи-
нення злочину, його схильнос-
тей, мотивів, рівня взаємовід-
носин між злочинцем і жерт-

вою;
− документи, що містять ін-

формацію про жертви для ство-
рення її психологічного портре-
ту. На підставі психологічних 
профілів усіх жертв серії зло-
чинів створюється узагальне-
ний психолог ічний портрет 
жертви, який дозволяє уявити 
образ потенційної жертви у сві-
домості злочинця, і звузити 
коло його пошуків;

− інші матеріали кримі-
нального провадження. Особ-
лива увага приділяється озна-
кам посткримінальної поведін-
ки: способу приховання трупа, 
знищенню речових доказів та 
ін. [8, с. 120, 121]. Зауважимо, 
що виявлення й отримання но-
вої інформації (зокрема, психо-
логічного характеру) має відбу-
ватися через систему певних 
етапів. Деякі науковці виокрем-
люють такі стадії (етапи) побу-
дови психологічного профілю: 
а) первинне збирання інформа-
ції про особливості злочину; 
б) класифікація невідомого 
злочинця; в) створення ймовір-
ної моделі особи злочинця; 
г)  розроблення пропозицій 
щодо стратегії затримання осо-
би, яка вчинила злочин; д) під-
готовка рекомендацій стосовно 
тактики допиту підозрюваної у 
вчиненні злочину особи [3, 
с. 100]. Однак така система 
етапів не розкриває структури 
створення психологічного про-
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філю, оскільки на підставі пер-
винного збору інформації без 
подальшого вивчення особи 
жертви й висновків судово-ме-
дичної експертизи трупа вба-
чається неможливим установи-
ти психологічні особливості 
особи невідомого злочинця.

Ок рем і  дос л і дник и  до 
структури процесу моделюван-
ня особи невідомого злочинця, 
зокрема, під час створення 
психологічного профілю, відно-
сять так і  елементи,  як-то: 
(а) об’єкти безпосереднього 
криміналістичного аналізу (об-
становку, сліди на місці події, 
показання очевидців, результа-
ти попереднього дослідження 
слідів на місці події й результа-
ти проведених експертиз); 
(б) об’єкти криміналістичного 
моделювання, що складають 
структуру криміналістичного 
моделювання особи невідомо-
го злочинця, тобто значимі по-
ведінкові ознаки такої особи − 
її професійні навички, можливі 
психолог ічн і  в ідхилення й 
варіанти прогнозованої постк-
римінальної поведінки, тобто ті 
відомості, які утворюють струк-
туру і зміст самої криміналіс-
тичної моделі на підставі сис-
тематизації даних, отриманих 
під час вивчення об’єктів кримі-
налістичного аналізу; (в) кримі-
налістична модель невідомого 
злочинця та його поведінки − 
злочинної, посткримінальної, у 

тому числі кримінальної й нек-
римінальної, після вчинення 
злочину (наприклад, прогнозу-
вання місць учинення злочинів, 
особливостей вибору жертви, 
появу злочинця на місці злочи-
ну й надання допомоги під час 
його розслідування); (г) вико-
ристання створеної криміналіс-
тичної моделі у процесі роз-
криття злочину, її уточнення з 
урахуванням нової інформації; 
(д) засоби й методи криміналіс-
тичного моделювання особи 
невідомого злочинця, тобто ін-
формаційне забезпечення цьо-
го процесу, що включає в себе 
й діючі криміналістичні обліки 
[10, с. 26, 27].

Найбільш прийнятною вва-
жається система етапів скла-
дання психологічного профілю, 
запропонованих американськи-
ми дослідниками. Вони охоплю-
ють: а) загальну оцінку злочи-
ну; б) всебічний аналіз і комп-
лексну оцінку місця події (або 
м ісц я вчинення з лочину); 
в) комплексний аналіз особи 
жертви (потерпілого); г) оціню-
вання результатів проведених 
слідчих та оперативно-розшу-
кових дій; д) оцінку висновку 
судово-медичного експерта; 
е) розроблення (створення) 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця з виділен-
ням основних індивідуально-
психологічних характеристик; 
є) підготовку рекомендацій і 
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пропозицій органам розсліду-
вання (слідчому) на підставі 
ск ладеного психолог ічного 
профілю [17, с. 79, 80].

В науковій юридичній літе-
ратурі були здійснені спроби 
розкрити зміст системи етапів 
психологічного профілю й виз-
начити основні структурні еле-
менти кожного з них. Розгляне-
мо їх.

1. Загальна оцінка злочину. 
На цьому етапі  надається 
кримінологічна та криміналіс-
тична характеристика вчинено-
го злочину, співставляються 
конкретні дані про нього з на-
копиченими відомостями по 
аналогічних злочинах [5, с. 79]. 
При цьому аналізуються аналіз 
раніше вчинені − розкриті й не-
розкриті – подібні злочини з ме-
тою виявлення ознак серій-
ності.

2. Всебічний аналіз і комп-
лексна оцінка місця події (або 
місця вчинення злочину). Важ-
ливою на цьому етапі є така 
слідча дія, як огляд місця події, 
у деяких випадках − трупа, що 
провадиться за загальними 
правилами, передбаченими 
чинним кримінальним процесу-
альним законодавством. Пра-
вознавцями в ідзначається 
особлива важливість фото-
зйомки й в ідеозапису [11, 
с. 256], додатків до протоколу 
такого огляду, плани і схеми 
місцевості й розміщення трупа. 

Наголосимо також, що бажано, 
щоб особа, залучена як спе-
ціаліст зі складання психоло-
гічного профілю, була присутня 
під час проведення огляду міс-
ця події. За браком такої мож-
ливості спеціалістові надають-
ся необхідні матеріали кримі-
н а л ь н о г о  п р о в а д ж е н н я 
(обов’язково фотознімки й віде-
озаписи огляду місця події) з 
метою детального вивчення й 
виявлення інформації, важли-
вої для складання психологіч-
ного профілю.

Досвідчені спеціалісти зі 
створення психологічного про-
філю під час огляду трупа по-
передньо можуть надати ін-
формацію про ставлення зло-
чинця до жертви (потерпілої 
особи) за позою трупа: нена-
висть до жертви, каяття, рев-
нощі тощо.

3. Комплексний аналіз осо-
би жертви (потерпілого). Він по-
винен проводитися з урахуван-
ням віктимологічних аспектів і 
ґрунтуватися на відомостях 
про її особистісні риси, власти-
вості, особливості. У процесі 
аналізу особи жертви (потерпі-
лого) враховують її стать, вік, 
освіту, місце роботи, займану 
посаду, всі місця проживання, 
навчання, відпочинку, характе-
ристики родинних зв’язків, коло 
знайомих і друзів фізичний 
опис (важлива увага приді-
ляється зовнішності й одягу), 
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сімейний стан, фінансове ста-
новище, фізичне і психічне 
здоров’я, вживання алкоголю, 
токсичних чи наркотичних ре-
човин у немедичних цілях, осо-
бисті захоплення, зміни у спо-
собі життя [5, с. 79, 80]. Такий 
детальний аналіз про жертву 
необх ідний для висунення 
версій про мотиви невідомого 
злочинця й можливу майбутню 
його жертву [4, с. 21]. 

4. Оцінка результатів про-
ведених слідчих та оператив-
но-розшукових дій. На дослід-
жуваному етапі відбувається 
оцінювання зібраної інформа-
ції, отриманої під час допиту 
свідків, очевидців, у деяких ви-
падках потерпілих, результати 
проведення спеціальних екс-
пертних досліджень. Вважаєть-
ся, що оцінка результатів слід-
чих та оперативно-розшукових 
дій заснована на знанні праців-
ників правоохоронних органів 
максимально можливої інфор-
мації про розслідуваний злочин 
[5, с. 80, 81]. 

5. Оцінювання висновку су-
дово -медичного експерта. 
Особливо вагоме значення на 
цьому етапі має аналіз виснов-
ку судово-медичної експертизи 
трупа, а також результатів до-
даткових лабораторних (хіміч-
них, біологічних) досліджень, 
оскільки під час слідчого огля-
ду трупа на місці його знаход-
ження встановлюються фак-

тичні дані про тілесні ушкод-
ження, доступні безпосереднь-
ому спостереженню. Проведен-
ня судово-медичної експертизи 
безпосередньо сприяє визна-
ченню часу та причини смерті, 
дозволяє встановити знаряддя 
і способи вбивства. Вивчення 
тілесних ушкоджень може спри-
яти встановленню статі вбивці, 
його професії, професійних 
звичок, навичок. У деяких ви-
падках локалізація нанесення 
тілесних ушкоджень може на-
дати додаткову інформацію 
про ставлення невідомого зло-
чинця до жертви.

6. Розроблення психоло-
гічного профілю особи невідо-
мого злочинця з вирізненням 
основних індивідуально-психо-
логічних характеристик, яке 
проводиться з метою обмежен-
ня кола підозрюваних. Цей етап 
передбачає складення спе-
ціалістом (або групою спе-
ціалістів) психологічного про-
філю. На підставі аналізу ма-
теріалів кримінального провад-
ження, власних спостережень 
(у випадку залучення спе-
ціаліста під час огляду місця 
події чи інших слідчих дій) вио-
кремлюються дані, що характе-
ризують особу злочинця. Най-
більш поширеними відомостя-
ми, як і  можуть входити до 
структури психологічного про-
філю, можуть бути: (1) загальна 
характеристика невідомого 
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злочинця й домінуючої мотива-
ції його поведінки; (2) індивіду-
альні ознаки цієї особи (звички, 
нахили, навички тощо); (3) вік 
невідомого злочинця; (4) райо-
ни місць проживання, служби, 
навчання; (5) характеристика 
місця ймовірного перебування; 
(6) рівень освіти і професійної 
к в а л і ф і к а ц і ї ;  ( 7 )  з а н я т ь ; 
(8) особливості походження, 
найближчого оточення й осо-
бистого життя; (9) сімейний 
стан; (10) наявність чи відсут-
ність дітей; (11) ставлення до 
окремих видів діяльності (служ-
ба в армії, спорт, робота з 
дітьми та ін.); (12) наявність су-
димостей; (13) наявність психіч-
ної чи інших паталогій; (14) ан-
тропологічні й динамічні харак-
теристики особи (тип зовніш-
ності, статура, міміка, тощо) 
[13, с. 6-14].

7. Підготовка рекомендацій 
і пропозицій органам розсліду-
вання (слідчому) на підставі 
ск ладеного психолог ічного 
профілю. Використання на ць-
ому етапі таких методів, як 
аналіз і синтез, є важливою 
складовою частиною, оскільки 
для виявлення основних пси-
хологічних (зокрема поведінко-
вих) характеристик невідомого 
злочинця існуюча інформація 
про злочин та особу невідомо-
го злочинця має бути поділена 
на окремі складники, детально 
вивчена й осмислена. Створен-

ня в процесі аналізу інформації 
психологічного профілю особи 
невідомого злочинця сприяє: 
(а) визначенню його психоло-
гічного й емоційного стану при 
вчиненні злочину, тобто поза 
його буденним життям, що доз-
воляє прогнозувати можливу 
поведінку цієї особи в умовах 
реального існування в соціумі; 
(б) можливому прогнозуванню 
подальших дій невідомого зло-
чинця, що охоплює уяву про те, 
як він буде діяти, через який 
проміжок часу після вчинення 
попереднього злочину може 
вчинити наступний, у який час 
доби, яке знаряддя злочину 
обере, де буде «полювати» на 
жертву, її типаж, вік, стать, те-
риторіальне місце вчинення 
злочину, спосіб пересування, 
маск ування або знищення 
слідів злочину; (в) наданню в 
розпорядження слідчого інфор-
мацію орієнтуючого змісту, що 
є своєрідним керівництвом для 
нього під час установлення 
особи невідомого злочинця.

Поряд із цим інформація, 
яку містить профіль, допомагає 
слідчому (групі слідчих) пере-
віряти висунуті раніше слідчі й 
оперативні версій, спростову-
вати й будувати нові щодо осо-
би невідомого злочинця, зокре-
ма, стосовно події злочину в 
цілому, обирати найбільш оп-
тимальні тактичні прийоми та 
їх системи (тактичні комбінації) 
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й тактичні операції з метою 
встановлення особи невідомо-
го злочинця.

Таким чином, процес ство-
рення психологічного профілю 
становить собою моделювання 
психологічних (зокрема по-
ведінкових) особливостей не-
відомого злочинця. Психологіч-
ний профіль цієї особи – це 

його ідеальна модель, що міс-
тить інформацію психологічно-
го характеру, в тому числі про 
його поведінкові особливості, 
що сприяє виявленню й визна-
ченню таких рис особи невідо-
мого злочинця, що можуть до-
помогти діагностиці останньо-
го, його встановленню й вияв-
ленню.
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Міжнародний валютний 

фонд (далі – МВФ) створював-
ся як організація співпраці між 
державами з метою регулюван-
ня міжнародної валютної сис-
теми. На сьогодні він є однією 
з найвпливовіших міжнародних 
економічних організацій, з якою 
співробітничає Україна, тому 
вивчення підстав укладання 
угоди про створення МВФ є ак-
туальним. Питаннями дослід-
ження розвитку міжнародної 
валютно-фінансової системи, 
пов’язаного з укладенням угоди 
про МВФ, займалися такі за-
рубіжні й вітчизняні вчені, як 
А. Б. Альтшулер, І. Д. Злобін, 
І. М. Мосін, Я. Парке, А. Пезен-
ті [Див.: 1, 5-7, 10, 20] та ін. Ро-
боту А. Б. Альтшулера «Меж-
дународное валютное право» 
вважаємо найбільш змістовною 
[1].

Мета даної публікації – 
розкриття як економічних, так і 
правових передумов (чинників) 
укладення угоди про створення 
МВФ.

Дисертаційні напрацюван-
ня останніх часів, що стосують-
ся розглядуваної проблеми 
[Див.: 4; 12], започатковують 
з’ясування підстав укладення 
угоди у процесі екскурсу в іс-
торію становлення цього Фон-
ду та інших міжнародних фінан-
сових організацій, однак вони 
не розкривають підстав еконо-
мічних і правових.

Згідно зі ст. 1 Угоди МВФ 
цілями Фонду є: а) заохочення 
співробітництва у сфері валют-
ної політики; б) сприяння зба-
лансованому зростанню світо-
вої торгівлі; в) підтримка ста-
більності валют і впорядкуван-
ня валютних відносин між де-
ржавами; г) запобігання де-
вальвації валют з міркувань 
конкуренції; д) участь у ство-
ренні багатосторонньої систе-
ми платежів; е) усунення обме-
жень на трансферт валюти; 
є) надання засобів для ліквіда-
ції незбалансованості платіж-
них баланс ів  країн -член ів 
МВФ.

Потреба в такому міжна-
родному валютному регулю-
ванні була зумовлена низкою 
правових та економічних чин-
ників. Розглянемо правові під-
стави укладення угоди про 
створення МВФ.

Традиційні види (перш за 
все, платіжні і кредитні) міжна-
родних валютних відносин спо-
чатку регламентувалися двос-
торонніми міждержавними уго-
дами. Одним з прикладів таких 
домовленостей, як відзначає 
А. Б. Альтшулер, є валютний 
кліринг – безготівковий поря-
док розрахунків, заснований на 
заліку взаємних вимог [1, с. 130-
133].

Із 20-х років ХХ ст. розпо-
чалося формування міжнарод-
но-фінансової й валютної сис-
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теми. Виникла необхідність ба-
гатосторонньої міждержавної 
правової регламентації міжна-
родних економічних відносин. 
Для вирішення цієї проблеми 
були скликані конференції – 
Брюссельська 1920 р. й Гену-
езька 1922 р.

Брюссельська міжнародна 
фінансова конференція, на якій 
були прису тні  86 членів із 
36 держав, відбулася у вересні 
– жовтні 1920 р. за пропозицією 
Ради Ліги Націй з метою вив-
чення післявоєнної фінансової 
кризи й розроблення рекомен-
дацій з ліквідації останньої і 
згладжування її наслідків. Цей 
форум висловився за безумов-
не повернення до золотого обі-
гу тих країн, що відійшли від 
нього, і за введення його у зно-
ву створених державах у ре-
зультаті першої світової війни 
[Див.: 6, c. 35, 36; 21, c. 24]. Ре-
золюції конференції запропо-
нували низку заходів по бо-
ротьбі з інфляцією як основної 
причини розладу грошового 
обігу.

Наступною спробою бага-
тостороннього міждержавного 
правового впорядкування між-
народних економічних відносин 
стало скликання Генуезької 
конференції 1922 р., що пройш-
ла з 10 квітня по 19 травня 
1922 р. в Генуї (Італія) за учас-
тю представників 29 держав і 
5-ти британських домініонів. Її 

результатом було заснування 
Генуезької системи золото-
девізного стандарту, в якій ви-
користовувався принцип вільно 
плаваючих валютних курсів.

І хоча вищезгадані конфе-
ренції й не дали конкретно ба-
жаних результатів – створення 
чіткого механізму контролю за 
станом міжнародної валютної 
системи, – їх рішення (особли-
во Генуезької) слід вважати 
значним кроком уперед на шля-
ху створення засад багатосто-
роннього міжнародно-правово-
го регулювання економічних 
відносин.

Ця проблема особливо за-
гострилася в період економіч-
ної кризи 1929–1933 рр., а тому 
уряди капіталістичних держав 
ак тивно  шук а ли шлях и  ї ї 
розв’язання.

Одним з перших прикладів 
багатосторонньої міждержав-
ної домовленості з питань ва-
лютних відносин можна назва-
ти підписання великою групою 
країн Женевських конвенцій 30-
х років, які уніфікували норми 
вексельного права (Конвенція 
про єдиний закон про векселі, 
Конвенція про урегулювання 
деяких конфліктів між законами 
про векселя й Конвенція про 
гербовий збір у зв’язку з вида-
чею векселів в ід 7 червня 
1930 р.), та про уніфікацію пра-
вових норм, що стосуються 
чеків [Цит. за: 14, c. 115] (Кон-
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венція про єдиний закон про 
чеки, Конвенція щодо урегулю-
вання деяких конфліктів між за-
конами про чеків та Конвенція 
про гербовий збір у зв’язку з ви-
дачею чеків від 19 березня 
1931 р.).

Ще одну спробу впорядку-
вати міжнародні валютні відно-
сини зроблено на Гаазькій кон-
ференції 1930 р., наслідком 
якої було створення першої 
міжнародної валютно-фінансо-
вої установи – Банку міжнарод-
них розрахунків (згідно з Кон-
венцією стосовно Банку міжна-
родних розрахунків [Див.: 8, 
c. 116; 17, c. 62].

У червні 1933 р. (часи Ве-
ликої депресії) в Лондоні за рі-
шенням Генеральної Асамблеї 
Ліги Націй скликається міжна-
родна економічна конференція 
за участю делегатів із 66 країн 
з метою погодити план дій 
щодо пожвавлення світової 
економіки [21]. Опрацьована 
конференцією декларація виз-
нала необхідним досягти ста-
більності міжнародних валют і 
відновити золото як міжнарод-
ний показник їх цінності.

Але, якщо для Західної Єв-
ропи 1933 р. характеризувався 
переходом від кризи до де-
пресії, то для США він виявив-
ся роком найбільшої кризи. Ось 
чому на цій конференції Сполу-
чені Штати Америки відмови-
лися підтримати англійські про-

позиції про відновлення так 
званого золотого стандарту [5, 
c. 70]. При цьому протиріччя 
між капіталістичними країнами, 
які займають провідне поло-
ження в Лізі Націй, виявилися 
настільки глибокими, що цим 
форумом не було прийнято 
жодних істотних рішень стосов-
но валютного регламентуван-
ня.

Наступним кроком на шля-
ху валютно-кредитної співпра-
ці між державами стало підпи-
сання 25 вересня 1936 р. Трис-
торонньої угоди [22] між США, 
Англією і Францією. Цікаво, що 
демократичний характер цього 
правового акта виявився в 
тому, що країни-учасниці не 
підписували єдиний спільний 
документ, а кожна з них підго-
тувала власну декларацію, в 
якій обумовлювалися свої на-
міри й обов’язки. Держави, що 
у к л а л и  з а з н а ч е н у  у г о д у, 
зобов’язалися зберігати ста-
більність власних валют, вико-
ристовувати для цього всі на-
явні в їх розпорядженні ресур-
си, а в разі потреби консульту-
вати одна одну. Пізніше до на-
званої угоди про недопущення 
конкурентного зниження курсів 
валют приєдналися Бельгія, 
Швейцарія й Нідерланди. Од-
нак США залишили за собою 
право віддати в разі потреби 
перевагу національним інтере-
сам міжнародної стабільності.
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З початком другої світової 
війни «було введено валютний 
контроль, закріплені офіційні 
курси валют, а також забороне-
но рух капіталів і золота без 
спеціальних на те ліцензій. Ва-
лютна угода 1936 р. припинила 
свою дію [5, c. 80]. Як правиль-
но зазначив І. М. Мосін, «між-
державні заходи головних капі-
талістичних країн у сфері між-
народних валютно-кредитних 
відносин не пішли далі скли-
кання міжнародних конферен-
цій, створення комісій і укла-
дення Тристороннього догово-
ру 1936 р. між Англією, Фран-
цією і США, за яким ці країни 
брали на себе зобов’язання 
зберегти стабільність своїх ва-
лют, використовуючи всі ресур-
си, що є в наявності, і вжити 
заходів для пом’якшення ва-
лютного контролю» [10, c. 10; 
11]. До того ж, ці всі заходи сто-
сувалися лише окремих аспек-
тів валютних відносин. Таким 
чином, міжнародний валютний 
порядок до початку війни так і 
не було відновлено.

Пошуки шляхів опрацю-
вання узгодженої економічної 
стратегії й регулювання світо-
господарських зв’язків на бага-
тосторонніх засадах були про-
довжені навіть під час другої 
світової війни. Англо-амери-
канськ і  експерти прагнули 
розробити принципи нової сві-
тової валютної системи, здат-

ної забезпечити економічне 
зростання й обмежити негатив-
ні соціально-економічні наслід-
ки економічних криз. У США 
7 квітня 1943 р. було опубліко-
вано план Міжнародного ста-
білізаційного фонду, названий 
на ім’я його автора «план Уай-
та». В Англії майже одночасно 
(8 квітня 1943 р.) побачив світ 
«план Кейнса», за яким пропо-
нувалося організувати Міжна-
родний кліринговий союз [Див.: 
7, c. 8-21; 17].

У результаті тривалих дис-
кусій щодо планів Г. Д. Уайта 
(США) і Дж. М. Кейнса (Вели-
кобританія) формально переміг 
американський проект, хоча 
кейнсіанські ідеї міждержавно-
го валютного регламентування 
теж були покладені в основу 
нової світової валютної систе-
ми – Бреттонвудської. Юридич-
но вона була оформлена на ва-
лютно-фінансовій конференції 
ООН, що проходила з 1 по 
22 липня 1944 р. у Бреттон-
Вудсі (США) укладенням угоди 
про створення Міжнародного 
валютного фонду (МВФ).

Суттєва відмінність Брет-
тонвудської системи від попе-
редніх валютних механізмів по-
лягала в тому, що вона діяла 
не стихійно, а на підставі пев-
них чітких принципів і саме на 
МВФ покладався контроль за 
дотриманням останніх.

Розглянемо далі економіч-
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ні підвалини укладення угоди 
про створення МВФ. Головною 
підставою утворення міжна-
родних економічних організа-
цій, а звідси – й угоди про Між-
народний валютний фонд (бо 
МВФ і є міжнародною економіч-
ною організацією) була й зали-
шається економічна взаємоза-
лежність держав, особливо в 
питаннях формування і зміц-
нення світового валютного 
ринку [16]. Розвиток науки і тех-
ніки, економічний і соціальний 
прогрес активно сприяли зрос-
танню взаємозалежності і зміц-
ненню взаємовідносин між 
країнами й викликали нагальну 
потребу в окресленні організа-
ційних рамок міжнародного обі-
гу, що постійно розширюєть-
ся.

Іншою економічною підста-
вою укладення угоди про ство-
рення МВФ є розруха госпо-
дарства, розвалення націо-
нальних економік внаслідок 
другої світової війни [11, c. 419], 
після якої «…у європейських 
країнах рівень виробництва 
впав нижче рівня 1938 р.» [13, 
c. 789].

Важливою економічною 
підставою щодо створення 
МВФ стала світова валютна 
криза 1929–1936 рр. – криза по-
передньої світової валютної 
системи (Генуезької).

У цілому ж у своєму роз-
витку світова валютна система 

здолала певні етапи: Паризька 
валютна система (з 1867 р.), Ге-
нуезька (з 1922), Бреттонвудсь-
ка (з 1944 р.), Ямайська (1976–
1978 рр.) і Європейська (регіо-
нальна) (з 1979 р. до сьогоден-
ня) [11, c. 63].

Зміна одної світової валют-
ної системи іншою зумовлюва-
лася періодичними кризами 
цих систем, що виникають че-
рез невідповідність принципів 
змінам конкретної системи у 
структурі світового господарс-
тва, а також розстановкою сил 
між його основними центра-
ми.

Отже, прийняття в 1944 р. 
угоди про створення МВФ було 
зумовлено сукупністю право-
вих та економічних чинників. 
Що стосується правових під-
став щодо цього процесу, то 
необхідно зазначити, що між-
державні заходи головних капі-
талістичних держав у сфері 
міжнародних валютно-кредит-
них відносин не пішли далі 
скликання міжнародних конфе-
ренцій, створення комісій та ук-
ладення Тристороннього дого-
вору 1936 р. Економічні факто-
ри укладення угоди про ство-
рення МВФ охоплюють: а) сві-
тову валютну кризу 1929 –
1936 рр. – кризу попередньої 
світової валютної системи (Ге-
нуезької); б) економічну взає-
мозалежність держав, особли-
во формування і зміцнення сві-
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тового ринку; в) розруху госпо-
дарства – розвалення націо-

нальних економік внаслідок 
другої Світової війни.
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ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ МВФ

Финник С. Г.
В статье рассматривается комплекс правовых и экономических предпосы-

лок заключения соглашения о МВФ. Подчеркивается, что Фонд создавался как 
организация по сотрудничеству между государствами с целью регулирования 
международной валютной системы.

Ключевые слова: мировой валютный кризис, международная валютная 
система, девальвация валют, золотодевизный стандарт, план Международно-
го стабилизацинного фонда (план Уайта), Международный клиринговый союз 
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У статті визначається сутнісна і змістовна специфіка феномену екоправо-
вого виховання. Аналізуються характерні ознаки цього напрямку правовиховної 
діяльності, що дозволяють сформулювати його дефініцію.

Ключові слова: правове виховання, екоправове виховання, екософія пра-
ва.

В останні десятиріччя знач-
но зріс інтерес науковців різно-
го фаху до проблем екології, 
що стосуються попередження 
глобальної екокатастрофи, пе-
редвісники якої у вигляді ло-
кальних екологічних негараздів 
час від часу виникають у різних 
країнах, порушуючи життєс-
тверджуючий баланс сил в еко-
соціосфері. Сама екологія пос-
тупово перетворилася з чисто 
природничої науки на міждис-

циплінарний комплекс, а коло 
залучених до екологічної про-
блематики наук значно розши-
рилося, пов’язуючи природничу 
й гуманітарну сфери наукового 
знання.

Між тим, маючи перед очи-
ма численні приклади руйнів-
них наслідків техногенної діяль-
ності, більшість пересічних гро-
мадян і досі не в змозі підняти 
власну свідомість до рівня 
осягнення реальності й масш-
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табу глобальних екологічних 
викликів, як і своєї ролі у справі 
гармонізації відносин із при-
родним світом. Певна річ, від 
звичайного члена суспільства 
перехідного типу, існуючого в 
умовах ідеологічної невизначе-
ності й доволі частих випадків 
неприхованої зневаги до за-
гальнолюдських цінностей, не 
варто очікувати швидкого ду-
ховного піднесення, яке пере-
дбачало б зміну ціннісної орієн-
тації правосвідомості, пов’язану 
із включенням природного се-
редовища до числа об’єктів 
його правової відповідальності. 
Цілком очевидно, що і суспіль-
на, й індивідуальна свідомість 
потребують концептуального 
гармонізуючого впливу з боку 
певної системи, спроможної 
здійснити екологізацію свідо-
мості в цілому й забезпечити 
формування екологічної право-
свідомості, аби цей процес 
сприяв відтворенню екологіч-
них імперативів і в наступних 
поколінь.

Беручи до уваги безпере-
чну цінність досліджень у ца-
рині загальної й соціальної еко-
логії, екології людини, екософії 
й екологічного права, маємо на 
меті довести необхідність інте-
грування методологічно значу-
щих компонентів знання, яке 
вони містять, у процесі філо-
софсько–правового вивчення 
перспективності створення 

системи екоправового вихо-
вання за допомогою методоло-
гічного знаряддя й понятійного 
апарату екософії права засо-
бами екософсько–правової 
рефлексії. Екософія права, як 
доведено С. В. Шефелем, є фі-
лософсько–правовим ученням, 
яке в діатропічний спосіб реф-
лектує суб’єкт–об’єктні відно-
сини між людиною як суб’єктом 
права і природним світом на 
засадах толерантності з точки 
зору з’ясування проблем реалі-
зації права людини на безпеч-
не життя і її відповідальності 
щодо захисту прав Природи з 
метою визначення шляхів гар-
монізації їх взаєминовідносин 
та обґрунтування способів до-
сягнення цілей екосоціального 
гомеостазу, або екосоціальної 
гармонії [12, с. 65]. Аналіз он-
тологічних, гносеологічних, ан-
тропологічних, аксіологічних та 
інституційних підстав екософії 
права, здійснений у працях 
С. В. Шефеля й Т. І. Бургарт, 
відкриває можливості для нау-
кових розвідок у напрямку пе-
реосмислення різноманітних 
боків регуляторного впливу 
права на процеси життєтвор-
чості особистості, фундування 
екоправової  с в і домос т і  й 
екоправової культури, які не 
тільки тісно взаємопов’язані, а 
й прямо залежать від ефектив-
ності заходів екоправового ви-
ховання.
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Щоб навести дефініцію по-

няття «екоправове виховання», 
спершу потрібно зрозуміти його 
сутність, охарактеризувати 
його зміст, основні ознаки. При 
цьому доцільно використовува-
ти метод діатропічної аналогії 
з процесом правового вихован-
ня, що є загальною категорію 
щодо останнього. Така мож-
ливість обумовлюється спе-
цифікою діатропічного способу 
світосприйняття, який акцентує 
увагу на категорії різноманіт-
ності, тобто на тих загальних 
властивостях схожості й відмін-
ності, що виявляються у вели-
ких сукупностях об’єктів і склад-
них системах, не заперечуючи 
при цьому їх загальної ціліс-
ності [4], яка у площині право-
вого світогляду стає основою 
для подолання протиставлен-
ня східної й західної соціокуль-
турних традицій як однієї з пе-
репон на шляху гармонізації 
екосоціальних відносин. Такий 
підхід формує можливість і під-
водить фундамент для розгля-
ду реальності крізь призму різ-
номаніття форм існування і 
проявів життя, включаючи й 
правовий вимір, що цілком уз-
годжується з основоположною 
позицією Є. В. Сазоннікової 
щодо застосування діатропіч-
ної парадигми мислення у пра-
вових дослідженнях [10], доз-
воляючи «впустити» у свідо-
мість індивіда концепт унікаль-

ного правового статусу Приро-
ди.

Специфічно правовим про-
цес виховання роблять основні 
риси права – вольовий і норма-
тивний характер, формальна 
визначеність та інші, а спе-
цифічно екологічним, як на нас, 
– іманентність екологічного 
складника у змістовному на-
повненні феномену права, який 
на сучасному етапі розвитку 
правової системи сконцентро-
ваний у концепті норм галузі 
екологічного права. Отже, пра-
во є не лише вихідною базою 
для цього процесу, а й основ-
ним матеріалом, джерелом для 
нього.

Сутнісна специфіка екопра-
вового виховання виявляється 
у його меті й екософсько–пра-
вовому змістовному наповнен-
ні всіх його стадій і заходів. 
Указане наповнення має різні 
аспекти, які, доповнюючи одне 
одного в межах екоправової ви-
ховної концепції, забезпечують 
її онтологічну, антропологічну, 
аксіологічну і гносеологічну 
спроможність, обґрунтовуючи 
перспективу ефективного впли-
ву на об’єкт виховання.

Онтологічний контекст еко-
софської рефлексії правови-
ховного процесу становить 
осягнення необхідності його 
вибудовування на підставі ро-
зуміння права як одного з ос-
новних проявів людського жит-
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тя, як істоти біологіної й біосо-
ціальної через його статус од-
ного із загальних законів біоло-
гічного й біосоціального життя 
людей, для яких правова сфе-
ра буття є межею існування, 
заданою самим природним уні-
версумом.

Певне розуміння ідеї пра-
ва, яким переймається правова 
онтологія, відіграє визначальну 
роль при побудові будь–якої 
правовиховної концепції, ос-
к ільки формує ї ї ідеальний 
вимір, окреслюючи напрямки 
реалізації ідеологічного склад-
ника виховного процесу. Разом 
із тим екософська рефлексія 
права в її онтологічному кон-
тексті розширює межі й харак-
тер розуміння ідеї права в со-
ціокультурному просторі сучас-
ного людства шляхом ураху-
вання дій загальних законів со-
ціоприродного гомеостазу [13]. 
Досягнення усвідомлення не-
обхідності парадигмальних 
змін на такому фундаменталь-
ному рівні правової реальності, 
яким є ідея права, дає всі під-
стави очікувати на відповідні 
якісні зміни на інших рівнях 
правового буття – у нормах за-
конодавства, зокрема, еколо-
гічного, й у правовідносинах 
між суб’єктами й об’єктами еко-
соціосфери.

Теоретичний доробок еко-
софії права в царині правової 
антропології через якісно нову 

постановку Т. І. Бургарт про-
блеми діалектики антропоген-
ного й соціального рівнів буття 
права [2] дозволяє доповнити 
концепцію екоправового вихо-
вання обґрунтуванням природ-
ності походження розумово–
вольового потенціалу людства, 
який може виступати як джере-
лом подальшої руйнації при-
родного середовища, так і фак-
тором забезпечення балансу 
всіх чинників соціоприродного 
розвитку, що безпосередньо 
залежить від способу ідентифі-
кації людиною у правовій ре-
альності себе, свого соціуму і 
природи.

Екософією права в рамках 
антропологічних досліджень 
природи права сформовано та-
кож екоправовий виховний іде-
ал, яким виступає правова лю-
дина як екологічно орієнтована 
особистість, що усвідомлює 
себе суб’єктом правовідносин 
в екосфері й діє конструктивно 
виходячи з розуміння необхід-
ності підтримки всіх життєвих 
сил біосфери шляхом вико-
ристання екологічного права як 
гармонізуючого їх засобу. На 
думку екософів, формування 
такої особистості не може бути 
не пов’язано з екологізацією 
правосвідомості громадян, ду-
ховним їх оновленням на заса-
дах набуття знань про гармоні-
зацію екосоціальних стосунків 
в екосфері в цілому і правовід-



���2013/123

Перші кроки в науці
носин, зокрема, де вирішальна 
роль відводиться чиннику виз-
нання людиною своєї відпові-
дальності щодо всіх проявів 
життя. У цьому сенсі людина, 
що виховується як екологічно 
правова особистість, здатна 
усвідомити й перебрати на 
себе відповідальність і за своє 
життя, і за майбутнє соціуму та 
природи.

Аксіологічний вимір еко-
софсько–правової рефлексії 
становить підгрунтя для пере-
осмислення змісту й характеру 
ціннісного наповнення процесів 
правотворчості, правореаліза-
ції й державного управління, які 
потребують певного вихідного 
етапу й фундаментальної ос-
нови, а також відповідного ста-
білізуючого фону. Усі ці ролі 
має бути покладено саме на 
систему виховання оновленої 
(що в нашому розумінні є то-
тожним екологізованій) право-
свідомості і правової культури 
громадян. Складність цього за-
вдання пояснюється необхід-
ністю не тільки звільнення їх 
від стереотипів, які десятиріч-
чями продукувались у їх свідо-
мості утилітарним типом світог-
ляду й господарювання, зумо-
влюючи відповідні обмеження 
у праворозумінні, а й потребою 
відтворення тих етико–еколо-
гічних та екоправових імпера-
тивів, що століттями існували 
як елементи досвіду багатьох 

поколінь людства у його став-
ленні до довкілля, а також ура-
хуванням здобутків державо– і 
правотворення країн Сканди-
навії як прикладу успішної по-
будови екологічної правової 
держави на засадах соціально-
го й соціоприродного партнерс-
тва.

До формулювання де -
фініції екоправового виховання 
доцільно наближатися пара-
лельно з визначенням його ха-
рактерних ознак. У цілому ж 
екоправове виховання втілює 
такі визначальні характеристи-
ки правовиховного процесу, як 
цілеспрямованість, система-
тичність, організованість, діяль-
нісний характер, базування на 
нормах і принципах права, ви-
користання специфічних пра-
вовиховних форм і засобів та 
ін. У межах екоправовиховної 
концепції більшість із них набу-
ває певного забарвлення, від-
дзеркалюючи екофільний ха-
рактер впливу на правосвідо-
мість індивіда.

Од н і є ю  з  так и х  о з н ак 
екоправового виховання є його 
цілеспрямованість. Категорія 
мети є визначальною для всіх 
напрямків виховання, адже 
вона становить собою кінцевий 
результат діяльності людини, 
що у формі ідеального уявлен-
ня існує у її свідомості, бажан-
ня досягти якого зумовлено ви-
бором засобів її досягнення.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��0 2013/123

Фактично проблема визна-
чення мети виховання виникла 
приблизно тоді ж, коли й мірку-
вання про образ самої людини, 
поряд з думкою, якою є люди-
на. Практично одразу ж виник-
ло запитання: якою вона має 
бути? Наприклад, добі анти-
чності ми завдячуємо не тільки 
розвитком філософії, й запо-
чаткуванням вельми цінного 
напрямку розвитку виховної 
системи, спрямованої на досяг-
нення виховного ідеалу старо-
давніх греків – калокагатії (від 
старо-грецького «прекрасний і 
гарний», «красивий і добрий»). 
Одним з перших питаннями ви-
ховання переймався Демокріт. 
На його переконання, вихован-
ня має за мету навчити людину 
«гарно мислити», «гарно гово-
рити» й «гарно поводитись». 
При цьому визначальну роль у 
виховному процесі він відво-
дить природі, а саме насліду-
ванню природним законам у 
життєдіяльності людей. Йому 
належить твердження: хоча ви-
хователь формує і змінює лю-
дину, все ж його помисли ске-
ровує природа, бо людина є її 
часткою − мікрокосмом [1, 
с. 337].

В античній філософії ідея 
виховання була представлена 
як процес осмисленого, трива-
лого й цілеспрямованого тво-
рення людини, вибудови фізич-
них і духовних параметрів її ек-

зистенції за найвищими взірця-
ми моральних і фізичних чес-
нот [9].

Влучно мету виховання 
визначив І. Кант, доводячи, що 
виховання ставить завдання 
зробити людину майстерною, 
знаючою й моральною: якщо 
освіта в першому розумінні то-
тожна культурі, у другому – 
цивілізації, а в третьому – мо-
ральності, то й виховання має 
культивувати, цивілізувати й 
робити людей моральними, 
причому обидві перші ідеї під-
порядковані третій [7, с. 104]. 
Таке тлумачення вдало підхо-
дить на роль моральних підва-
лин для правового й екоправо-
вого виховання, адже грун-
тується на впевненості, що мо-
ральний закон дається людині 
у вигляді апріорного принципу 
практичного розуму, реалізація 
якого залежить від неї самої.

Поряд із загальними для 
більшості епох моральними 
орієнтирами цілі виховання ба-
гато в чому мають конкретно–
історичний характер, виявляю-
чи специфіку конкретної епохи. 
Це унеможливлює вичерпне 
окреслення цілей виховання у 
змістовному сенсі, що зумо-
влюється різнобарвністю цін-
нісних орієнтирів, визначених 
суспільством.

На думку О. А. Долгополо-
ва, головною метою правового 
виховання є (а) перехід набу-
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тих правових знань у ціннісні 
настанови, (б) перетворення їх 
на внутрішнє переконання, 
(в) надання їм позитивного 
емоційного забарвлення й 
(г)  закріплення у правових 
звичках, які стають мотивом ви-
конання правових норм [6, 
с. 54]. В. В. Головченко обґрун-
товує ієрархію 3-х цілей, спря-
мованих на формування комп-
лексу якостей особистості на 
правовому рівні її життєдіяль-
ності, а саме: (а) системи пра-
вових знань (найближча мета), 
(б) правової впевненості (про-
міжна мета) і (в) мотивів і зви-
чок правомірної, соціально ак-
тивної поведінки (кінцева мета) 
[3].

Такий саме підхід можна 
застосувати й до означення 
етапів (або стадій) екоправово-
го виховання, якими, відповід-
но, будуть когнітивний, емоцій-
ний і діяльнісний, а також триє-
диного комплексу завдань, що 
постають перед суб’єктами 
цього процесу.

Цілеорієнтованість людсь-
кої діяльності значною мірою 
детермінована законами ма-
теріального виробництва та ін-
ших сфер життя суспільства, 
до якого належить конкретна 
особа. З огляду на реалії сьо-
годення ця залежність помітно 
уповільнює змістовні зміни в 
так званому «телеологічному 
блоці» свідомості, тим самим 

підтверджуючи необхідність 
кореспондування формування 
нової системи цінностей іншим 
умовам буття соціуму в усіх 
його вимірах – соціальному, 
правовому, економічному, полі-
тичному тощо. Іншими слова-
ми, подібно до того, як не мож-
на зробити людину вихованою 
примусово, неможливо вихова-
ти її в сучасному світі правови-
ми ілюзіями, самою лише ідео-
логією. Потрібні приклади − як 
негативні, так і позитивні, що 
змушують замислюватися над 
перспективою життя, знаходи-
ти глибоко в собі екофільні пер-
шооснови, «приречені» на 
знайдення, але такі, що мають 
слабкі імпульси, не здатні про-
битися кр ізь нашарування 
штучних цінностей, створених 
цивілізацією надмірного спожи-
вання.

Як мета, екоправове вихо-
вання повинно формуванти 
екоправову вихованість осо-
бистості, тобто такий стан пра-
восвідомості, який гармонізує 
біологічний і соціальний склад-
ники в людській природі. У са-
мій же людині, як істоті біосо-
ціальній, закладені передумо-
ви для правильного, природно-
го усвідомлення нею свого пра-
ва на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля − біологічні, 
соціальні, історичні, етномен-
тальні та інші, що становлять 
глибинну основу й одночасно 
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засіб існування людства. Їх аку-
муляція робить правосвідо-
мість практично «приреченою» 
до сприйняття екофільних ім-
перативів. Саме тому дуже 
важливо, щоб методологічним 
підгрунтям екологічної політики 
в Україні  стала концепція, 
спроможна перенести останні 
у практичну площину, зробити 
їх єдино прийнятними для со-
ціуму.

Поряд із загальними для 
правового виховання ознаками 
можна вирізнити низку харак-
теристик, що відбивають спе-
цифіку (світоглядну й методо-
логічну) екоправового вихован-
ня й дозволяють визнати за 
ним статус перспективного на-
прямку виховного впливу з ура-
хуванням потреб суспільства. 
Головні з них – це методологіч-
не й ідеологічне обґрунтування 
концепції екоправового вихо-
вання положеннями екософії 
права із залученням елементів 
діатропічної методології як па-
радигми, спроможної забезпе-
чити бажане світоглядне онов-
лення соціуму.

Також для екоправового 
виховання притаманною є 
значна увага до категорій «еко-
логічність», «антропність» і 
«соціальність» як засобів ви-
світлення специфіки екоправо-
вого мислення. Завдяки аналі-
зу їх взаємозв’язку і взаємодо-
повнення можна з’ясувати, 

чому правосвідомість сучасної 
людини так потребує екологі-
зації і чому без переосмислен-
ня характеру співвідношення 
згаданих категорій реформу-
вання суспільних відносин за-
лишатиметься екофобним. 
Адже для громадянина мало 
просто знати, а державі просто 
декларувати, що життя – це 
найвища цінність, фундамен-
тальне природне право кожно-
го. У правовій культурі країн 
Заходу це положення присутнє 
досить давно [Див.: 5; 8; 11], 
але проблема технократичного 
утиску цього права не зникає. 
Громадянин має усвідомлюва-
т и ,  а  в и х о в н і  і н с т и т у ц і ї 
роз’яснювати, чому право на 
життя є фундаментальним і 
пріоритетним, – окрім того, що 
людина є найвищою цінністю, 
вона є єдиним створінням, 
здатним впливати на життя й 
за межами соціуму, – завдяки 
розумовим здібностям, які є як 
джерелом масштабних конф-
ліктів і негараздів в екосо-
ціосфері, так і засобом поліп-
шення життя, осягнення від-
повідальності за існування при-
родного спільносвіту.

Оск ільки еколог ічн ість 
виступає властивістю і біосо-
ціального буття людини, і буття 
її соціуму (тому що вони мають 
місце саме в екосфері), життя, 
як передумова існування, у 
своєму розмаїтті тотожне по-
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няттю «екологічність». Саме в 
такому ракурсі правовий вимір 
життя постає визначальним і 
властивим іманентно природ-
ному буттю індивіда.

Екоправова вихованість 
знаходить свій прояв у комплек-
сі основних особистісних харак-
теристик, головною серед яких 
є визнання права на життя ос-
новоположною правовою цін-
ністю, зумовленою здійснен-
ням екософської рефлексії фе-
номену прав людини загалом і 
права на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, зокрема. Це 
означає, що право на життя й 
безпечне довкілля слід розгля-
дати в нерозривному зв’язку з 
правами, власне, довкілля на 
безпеку й захист. Розширюючи 
цим межі правового дискурсу в 
соціумі, можна змінити антро-
поцентричний погляд його реп-
резентантів на себе як воло-
дарів природи на виважену еко-
логічну правосвідомість.

Екправова вихованість 
пов’язана зі свідомим вибором 
правомірного (з точки зору 
носія екоправової свідомості) 
способу задоволення своїх пот-
реб, який, у свою чергу, є відгу-
ком внутрішньої потреби в еко-
фільній поведінці. Це не зна-
чить, що носій екоправової 
культури повинен (як заклика-
ють представники радикально-
го екологізму) утримуватися від 
будь–якої діяльності, пов’язаної 

із впливом на природні об’єкти, 
оскільки в сучасному світі це 
неможливо зробити без ізоляції 
від соціуму; ідея ж подальшого 
розвитку людства в умовах не-
доторканності природного се-
редовища може бути сприйнята 
тільки як утопія. Мета вихован-
ня особистості з високим рів-
нем екоправової культури спи-
рається на певне розуміння са-
мої людини, ї ї  природи як 
суб’єкта права й життєтворчості 
в цілому, що зумовлює і спе-
цифіку типу праворозуміння, 
який формує, так би мовити, 
«образ права» в конкретному 
суспільтві й через призму якого 
члени останнього бачать пра-
вову реальність і, відповідно, 
перспективи й характер якісних 
змін у ній. Це і є розуміння лю-
дини як біосоціальної істоти, 
тобто визнання двоїстості ї ї 
природи, що поєднує в ній і при-
родне її першоджерело, і со-
ціальне як вияв її «другої» при-
роди.

Аналіз сутнісної і змістов-
ної специфіки екоправового ви-
ховання дає змогу визначити 
його як системний процес цілес-
прямованого впливу на право-
свідомість особистості сукуп-
ності державних і компетентних 
громадських інституцій з метою 
активізації глибинних екофіль-
них засад її правового буття і 
формування активної позиції 
щодо комплексу прав природи 
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на чолі з правом на життя, а та-
кож усталення їх у стратегії 
життєтворчості передусім зад-
ля розбудови екоправової де-
ржавності. Саме за умови до-
сягнення мети цього напрямку 
правовиховної роботи вба-

чається за можливе прискорити 
якісні зрушення у формуванні 
спільноти особистостей висо-
кого рівня екологічної правосві-
домості, здатних надати стра-
тегії розвитку цивілізації еко-
фільного спрямування.
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ЭКОПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ:  
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ

Захарова В. А.
В статье определяется сущностная и содержательная специфика фено-

мена экоправового воспитания, анализируются характерные признаки этого на-
правления правовоспитательной деятельности, позволяющие сформулировать 
его дефиницию.

Ключевые слова: правовое воспитание, экоправовое воспитание, экосо-
фия права.

THE ECO-LEGAL EDUCATION: DEFINITION, NATURE
AND CONTENT
Zakharova V. A.

The article defined the essential and specific content of the phenomenon of 
eco-legal education. Also analyzes the characteristics of this area of legal education 
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activities, that helps to formulate its definition.
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ОСНОВНІ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ІДЕЇ ПРАЦІ 
РОНАЛДА ДВОРКІНА «СЕРЙОЗНИЙ ПОГЛЯД НА ПРАВА»

Розглядаються основні ідеї одного з провідних сучасних американських 
філософів Р. Дворкіна, викладених у праці «Серйозний погляд на права»: його 
опозиція правовому позитивізму, інтерпретація прав людини в сучасному світі, 
співвідношення моралі і права.

Ключові слова: права людини, критика правового позитивізму, Конституція 
США, роль суду в реалізації громадянських прав і свобод.

Однією з нагальних потреб 
сучасного українського правоз-
навства є ознайомлення з тео-
ретичним досвідом світових лі-
дерів цього напрямку. Серед 
них – американський учений 
Р о н а л д  Д в о р к і н  (19 31  – 
2013 рр.). Всесвітньовідомим 
він став завдяки своїй першій 
крупній науковій роботі «Taking 
Rights Seriously» [19]. Пізніше 
він опублікував серію інших фі-
лософсько-правових праць, які 
привертають увагу й породжу-
ють  ж вав і  дис к ус і ї  с еред 
юристів і філософів багатьох 
країн.

Перша його книга вже ста-
ла класичною для дослідників 

усіх напрямів філософії права. 
У ній автор розглядає низку 
п р о б л е м ,  п о в ’я з а н и х  з і 
з’ясуванням сутності права і 
правознавства. Попри те, що 
вона вийшла вже понад 30 років 
тому, порушені в ній питання 
залишаються актуальними й до 
сьогодення. Вони стосуються 
правової онтології, антрополо-
гії, гносеології, аксіології й іс-
торії філософії права. Стисло 
резюмуючи тематику своєї пра-
ці, сам науковець характеризує 
її як «питання про те, що є закон 
і хто й коли має його додержува-
тися» [2, с. 1].

Оскільки така характерис-
тика співпадає з головними за-
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вданнями філософії права, 
дана обставина дозволяє вва-
жати корисним розгляд основ-
них ідей цієї публікації Р. Двор-
кіна у пропонованій статті.

Д о с л і д ж у в а н а  р о б о т а 
вийшла наприкінці 70-х років 
XX ст. і тільки у США за наступ-
ні 20 років витримала 15 пере-
видань. Згідно з Вік іпедією 
вона перекладена на декілька 
європейських мов (на німецьку, 
французьку, італійську, чеську, 
португальську, сербську, росій-
ську і японську). Її переклад в 
Україні під назвою «Серйозний 
погляд на права» вийшов у 
2000 р. за підтримки Інституту 
відкритого суспільства (Будапешт) 
та Міжнародного фонду «Відрод-
ження» (Київ) [2].

Ця книга стала предметом 
активного обговорення перш за 
все в англомовній філософсь-
ко-правовій літературі (праці 
А. Брауна [15], Дж. Берка [16], 
Джастіни Берлі [17], М. Коена 
[18], П. Гефні [20], С. Геста [21], 
А. Ханта [22], А. Ріпштейна 
[25]). Концепції Р. Дворкіна при-
свячені монографії, що вийшли 
в Німеччині (Клавдії Бітнер [14], 
Е. Романуса [27], Клавдії Рам 
[24], Р. Вотк інса-Бінца [31], 
Ф. Вілкса [33]), у Швейцарії (М.-
М. Штольця [28]), у Франції 
(С. Веше i В. Дзанетті [32]), у 
Бельгії (Жюлі Алара [11]), у 
Португалії (Вери Карам де Чу-
ейрі [23], Сандри П. М. Родрігес 

[26]), у Сербії (Біляни Наранчич 
[13], Міши Чурковича [12], Дра-
гіца Вуядіновича [29; 30]). Гео-
графія цих видань дозволяє 
зробити висновок: чим успішні-
ше розвиток демократії у від-
повідних країнах, тим більшим 
є зацікавлення досліджуваною 
працею.

У науковій літературі пос-
традянських країн творчий до-
робок Р. Дворкіна розглядався 
такими російськими дослідни-
ками, як Н. В. Мотрошилова [9], 
Ю. Ю. Ветютнєв [4], Л. Б. Ма-
кеєва [8], С. Н. Касаткін [7]. 
Йому присвятили кандидатські 
дисертації О. Б. Ігнаткін [26] і 
В. М. Діанов [27]. Незважаючи 
на те, що в українських науко-
вих і навчальних джерелах під-
хід Р. Дворкіна згадується до-
волі часто (див., напр., моно-
графію С. П. Погребняка [10]), 
систематичного аналізу його 
праць на даний час ще немає. 
Єдиною публікацією, в якій на-
водиться загальний аналіз під-
ходу цього філософа права в 
українських виданнях, є вступ-
на стаття американського ав-
тора Б. Бікса до збірки «Філо-
софія права» [1],а також стаття 
аргентинського правника Є. Бу-
лигіна, вміщена в альманасі 
«Проблеми філософії права» 
[3]).

Мета даної статті – аналіз 
філософсько-правового змісту 
п е р ш ої  п р о г р а м н ої  п р а ц і 
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Р. Дворкіна «Серйозний пог-
ляд на права».

У зазначеній роботі фор-
мулюється й обстоюється онов-
лена версія ліберальної теорії 
права, що ґрунтується на виз-
нанні пріоритету особистості, її 
гарантованої свободи й само-
реалізації. Із названих позицій 
автор різко критикує домінуючу 
на той час в англо-американсь-
кій юриспруденції ліберальну 
теорію права. На його думку, 
вона складається з 2-х частин, 
початок яких сягає філософії 
Дж. Бентама. Перша – теорія 
того, що є право, перелік необ-
хідних та достатніх умов, за 
яких правове твердження є іс-
тинним. Це теорія, власне, пра-
вового позитивізму. Друга час-
тина – теорія того, яким має 
бути право і як повинні діяти 
правові інститути. Це теорія 
утилітаризму, відповідно до 
якої закон і його інститути по-
винні служити загальному доб-
робуту й нічому іншому.

Обидві частини згаданої 
теорії, зазнали критичних за-
уважень, причому вчений пос-
тавив під сумнів взаємну їх не-
залежність. У конструктивній 
частині своєї праці Р. Дворкін 
підкреслює як провідну лібе-
ральну ідею особистих прав 
людини і пропонує власне ба-
чення загальної теорії права, 
яка має бути водночас норма-
тивною і концептуальною.

Нормативна частина, вва-
жає науковець, містить теорію 
законодавства, теорію вине-
сення рішення й теорію вико-
нання. У цих 3-х теоріях норма-
тивно-правові питання розгля-
даються ним з точки зору зако-
нодавця, судді й пересічного 
громадянина. Кожна з них скла-
дається з підпорядкованих те-
орій нижчого рівня.

Теорія законодавства по-
винна охоплювати (а) теорію 
легітимності, що визначає об-
ставини, за яких окрема особа 
або група осіб мають право на 
законотворчість, і (б) теорію 
законодавчої справедливості, 
що визначає закон, який зако-
н о д а в е ц ь  в п р а в і  а б о 
зобов’язаний створювати.

Теорія винесення рішення 
повинна включати: (а) теорію 
оспорювання, що встановлює 
норми, які повинні застосову-
вати судді при вирішенні склад-
них юридичних справ, і (б) те-
орію судочинства, що пояс-
нює, чому й коли саме судді, а 
не якісь інші групи або інститу-
ції мають приймати рішення, 
винесення яких вимагає теорія 
оспорювання.

Теорія виконання повинна 
відокремити й проаналізувати 
2 аспекти: (а) теорію поважан-
ня, що розглядає природу й 
межі обов’язку громадянина 
дотримуватися закону в різ-
них державах і за різноманіт-
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них обставин, і (б) теорію, що 
визначає цілі покарання та 
його виконання і зазначає, як 
саме посадовим особам слід 
реагувати на ті чи інші категорії 
злочинів і правопорушень [2, 
с. 2].

Науковець указує, що кон-
цептуальна частина зазначеної 
теорії вимагає залучення ре-
зультатів інших наук. Зокрема, 
вона спирається на філософію 
мови, а значить, на логіку й ме-
тафізику. Так, питання про те, 
що означають твердження за-
кону й чи завжди вони є істин-
ними, безпосередньо пов’язані 
з дуже складними і полемічни-
ми питаннями філософської 
логіки [2, с. 9].

Вбачаємо за необхідне до-
кладніше розкрити вищезга-
дані доробки Р. Дворкіна у фі-
лософській теорії права. Як він 
стверджує,на відміну від пози-
ції позитивістів, які вважають, 
що право складається тільки з 
правил, разом з останніми пра-
вові системи містять також при-
нципи. Принципи права – це 
моральні судження, слушність 
яких проілюстрована, підтри-
мана або обґрунтована офіцій-
ними актами в минулому – тек-
стами законів, судовими поста-
новами, конституціями тощо. 
На відміну від правил, принци-
пи мають не технічну, а філо-
с о ф с ь к у  п р и р о д у.  А в т о р 
зауважує:»Принципом» я нази-

ваю норму, якої слід додержу-
ватися не тому, що вона набли-
зить або гарантуватиме виник-
нення бажаної економічної, полі-
тичної чи соціальної ситуації, а 
тому, що вона є вимогою спра-
ведливості, чесності чи якогось 
іншого морального виміру» [2, 
с. 47].

Різниця між принципами і 
правилами полягає в логічній 
відмінності, що стосується сту-
пеня їх універсальності й мети. 
Обидва набори норм, вважає 
філософ, указують на конкрет-
не рішення щодо юридичного 
обов’язку при конкретних об-
ставинах, але вони різняться 
за характером заданого ними 
напрямку [2, с. 50].

Р.  Дворк ін обґрунтовує 
важливість і необхідність до-
тримання й застосування суд-
д ями правових принцип ів 
(розроблених доктрин), що 
склалися історично й уже, так 
би мовити, «вмонтовані» у пра-
вову систему. Величезну роль 
у цьому імпліцитному процесі 
відіграли рішення Верховного 
Суду США. Треба підкреслити, 
що протягом усієї історії остан-
нього його судді займалися 
саме моральним прочитанням 
(тлумаченням) Конституції при 
розгляді конкретних складних 
справ, щодо яких не було зро-
зумілого й однозначного рішен-
ня через брак прецедентів або 
прямої вказівки в ній або в чин-
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них статутах.

У цьому зв’язку виникає за-
питання: як розглядати складні 
справи, особливо конституцій-
ні? Автор наводить численні 
приклади застосування при-
нципів у судовій практиці, які 
пронизують правову систему 
англо-американського права як 
основні доктрини. Він цитує по-
силання на принципи із судових 
рішень на кшталт: «Ми повинні 
взяти до уваги загальний при-
нцип, згідно з яким за браком 
шахрайства людина, яка вирі-
шила не читати контракт перед 
його підписанням, не може піз-
ніше відмовитися від виконан-
ня зобов’язань за ним»; «При 
застосуванні цього принципу 
важливим чинником є основний 
догмат про волю правомочних 
сторін контракту»; «Воля конт-
ракту – не настільки нерушима 
доктрина, щоб не дозволяти 
жодних попереджень у сфері, 
з якою ми маємо справу»; «У 
такому суспільстві, як наше, де 
автомобіль є звичним і необхід-
ним атрибутом повсякденного 
життя і де його використання 
с тановить значну загрозу 
водієві, пасажирам та оточую-
чим, виробник має особливий 
обов’язок у зв’язку з конструю-
ванням, рекламою і продажем 
своїх автомобілів. Таким чином, 
суди повинні ретельно вивчати 
договори, щоб визначити, чи 
справедливо тлумачаться там 

інтереси споживачів і оточую-
чих»; «Чи існує принцип най-
більше знайомий і сильніше 
вмонтований в історію англо-
американського права, ніж ос-
новна доктрина, відповідно до 
якої суди не повинні дозволяти 
використовувати себе як інс-
трумент беззаконня й неспра-
ведливості?» та ін. [2, с. 49, 
50].

І с ну ють  прави ла:  «На 
гірській дорозі не дозволяється 
рухатися зі швидкістю, що пе-
ревищує шістдесят миль на го-
дину», «Заповіт недійсний, 
якщо його не підписано трьома 
свідками». Ці 2 приклади дуже 
відрізняються від норм, наве-
дених вище, тому що є юридич-
ними правилами, а не юридич-
ними принципами [2, с. 49]. 
Правила містять чітку й одно-
значну директиву за моделлю 
«все, або нічого», тоді як при-
нципи потребують додаткового 
тлумачення й пояснення, чому 
обраний саме той принцип, а 
не інший.

Вступаючи в полеміку з 
Г. Л. А. Хартом, який вважав, 
що існують правила, за рамки 
яких суддя не вправі вийти, на-
уковець відповідає на його кри-
тик у й  указує,  що с ам же 
Г. Л. А. Харт, характеризуючи 
правила, вважає деякі з них 
принципами [2, с. 97]. Із цього 
випливає висновок, що крім 
правил існують ще й певні при-
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нципи і що від них ухилитися 
неможливо.

Учений спростовує позицію 
юридичного позитивізму, що 
право повністю складається із 
правових норм, а судді, вирішу-
ючи судові справи, мають сво-
боду дій, тільки коли жодна на-
явна норма права не супере-
чить тій, яку вони розглядають. 
Натомість він запропонував 
альтернативне бачення права, 
згідно з яким ресурси судді 
«відповідно до права» більш 
різноманітні, а процес визна-
чення, чого саме вимагає право 
в конкретному випадку, більш 
витончений. Ось чому, переко-
нує Р. Дворкін, слід доопрацю-
вати доктрину дискреційного 
права. Для цього він вносить 2 
пропозиц і ї.  По -перше,  в ін 
обґрунтовує, що у складних 
справах обов’язком судді є не 
стільки ретроспективне вияв-
лення правил, скільки встанов-
лення того, які права мають 
сторони. По-друге, суддя, дію-
чи на власний розсуд при ухва-
ленні рішення по справі, у своїй 
аргументації буде спиратися на 
принципи.

У цьому зв’язку амери-
канський дослідник розглядає 
проблему, яка полягає вже не 
у відсутності права у вирішенні 
складних питань, а в його над-
мірності. Це ті випадки, коли 
правові принципи підтримують 
різноманітні результати. При 

цьому виникає запитання: до 
якої саме постанови повинен 
схилитися суддя? Право діяти 
на власний розсуд, як дірка в буб-
лику, не існує ніде, крім простору 
всередині обмежувального поясу. 
Тому поняття це відносне. За-
вжди є сенс запитати: «На 
власний розсуд − згідно з яки-
ми нормами?» чи «На власний 
розсуд − стосовно якого владно-
го органу?» Загалом же відповідь 
на ці запитання буде зрозумілою 
з контексту, але в деяких випад-
ках посадова особа може, з од-
нієї точки зору, мати право дія-
ти на власний розсуд, а з другої 
− ні. Як це буває майже з усіма 
термінами, на точне значення 
конструкції «право діяти на влас-
ний розсуд» (дискреційного пра-
ва) впливають особливості кон-
тексту [2, с. 59].

На переконання Р. Дворкі-
на судді належить керуватися 
в ідпов ідною стратег ією,  а 
саме:

1) розглянути різноманітні 
погляди на те, чого вимагає 
право в даному питанні;

2) залишити осторонь твер-
дження, неадекватні існуючим 
офіційним актам;

3) серед теорій, які адек-
ватно узгоджуються з матеріа-
лами судової справи, суддя має 
обрати найкращу з погляду мо-
ралі [2, с. 112].

Остання з названих стадій 
формування судової постанови 
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полягає в тому, що моральні 
чинники відіграють надзвичай-
но важливу, навіть головну 
роль у погляді вченого на те, як 
судді вирішують (і повинні ви-
рішувати) судові справи. З пог-
ляду вченого, у випадку конф-
лікту між правилами це призве-
де до усунення або скасування 
одного з конкуруючих правил 
(норми) у складних справах. У 
разі ж конфлікту принципів 
хоча один з них і виходить на 
перший план, а інші не втрача-
ють свого значення.

У центрі подальших мірку-
вань філософа права знахо-
диться питання: чому й коли 
саме виникає проблема спів-
відношення справедливості і 
права. У розд. 6 «Справед-
ливість і права» розглядаються 
засади теорії законодавчих 
прав. За допомогою аналізу те-
орії справедливості Дж. Ролза 
доводиться, що інтуїтивні уяв-
лення особи про справед-
ливість передбачають не тільки 
те, що люди мають права, а й 
те, що одне із цих прав є фун-
даментальним і навіть аксіома-
тичним. Це чітка концепція пра-
ва на рівність, яке Р. Дворкін 
називає «право на рівне піклу-
вання й повагу».

Саме у світлі останнього 
науковець розглядає питання 
«серйозного ставлення до 
прав». У межах нормативної те-
орії виконання йдеться не про 

якийсь конкретний набір осо-
бистих прав, а тільки про певні 
наслідки визнання того факту, 
що індивіди мають деякі пере-
конання щодо власних юридич-
них прав. «Конструктивна мо-
дель не виходить апріорі зі 
скептицизму чи релятивізму. 
Навпаки, вона стверджує, що 
ті чоловіки та жінки, які мислять 
у рамках даної моделі, щиро 
дотримуватимуться своїх пере-
конань, які вони привносять до 
неї, і що ця щирість поширювати-
меться і на критику політичних 
актів або систем, що зневажа-
ють найглибші із цих переко-
нань, – критику, вмотивовану не-
справедливістю таких актів або 
систем» [2, с. 236].

Важливо, щоб політична 
теорія визнавала, що чимало 
претензій на права, у тому чис-
лі й дуже важливі, не можуть 
вважатися абсолютними і щоб 
у ній були окреслені принципи, 
на яких належить ґрунтуватися 
офіційним рішенням у випад-
ках, коли права є спірними. Зок-
рема, виникає запитання: як 
ставитися юристам до грома-
дянської непокори? Тут погля-
ди автора перекликаються з 
положенням Ф. Аквінського, 
який вважав, що при появі не-
справедливих законів громадя-
ни не  т ільк и  мож у ть,  а  й 
зобов’язані їх не виконувати.

У розд. 8 «Цивільна непо-
кора» міркування Р. Дворкіна 
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поширюються на випадки не-
визначеності і протиріччя в ро-
зумінні юридичних прав. Тут ви-
никають 2 запитання: (а) якими 
є базові права й обов’язки гро-
мадянина, коли його конститу-
ційні права не визначені, але 
він щиро переконаний, що уряд 
не вправі змусити його робити 
те, що він вважає несправед-
ливим, і (б) якими є обов’язки 
посадових осіб, які вважають, 
що даний громадянин не ком-
петентний у своєму уявленні 
про закон? Науковець пише: 
«Далеко не очевидно, що грома-
дянська непокора зменшує по-
вагу до закону; проте навіть 
якщо ми вважатимемо, що це 
саме так, дана обставина не 
стосується суті справи. Перспек-
тива утилітарної вигоди не може 
виправдати заборону людині 
робити те, що вона має право 
робити, а гадане зростання по-
ваги до закону є лише утилітар-
ною вигодою. Підстави для 
того, щоб хвалитися, що ми по-
важаємо індивідуальні права, не 
існує, якщо це не пов’язано з 
певними жертвами, а тут жер-
тва полягатиме в тому, що ми від-
мовляємося від будь-яких не-
значних вигод, які дістала б наша 
держава, якби відкинула ці пра-
ва, виявивши їх незручність. 
Отже, загальне благо не може 
бути вагомою підставою для 
урізання прав, навіть якщо 
йдеться про вигоду, що полягає 

в зростанні поваги до закону» 
[2, с. 276].

Цілком логічно в розд. 12 
«Які права у нас є» перевага 
надається політичним правам. 
У тому історичному контексті, 
в якому писалася розглядувана 
робота, це було відповіддю на 
актуальні запити часу (масові 
відмови від призову до війська, 
протести проти війни у В’єтнамі, 
боротьба афроамериканців за 
рівні права та ін.). Позиція ав-
тора чітка і непохитна: «Якщо 
ми дозволимо умоглядну під-
тримку виправданню через поси-
лання на надзвичайні обставини 
чи вирішальну користь, тоді ми … 
анулюємо права» [2, с. 279]. Фі-
лософ права трактує конкретні 
права як похідні від права абс-
трактного на піклування й по-
вагу, що вважається фунда-
ментальним і аксіоматичним. Із 
нього випливають громадянсь-
кі й економічні права, зокрема, 
право найбідніших соціальних 
груп на соціальний захист. 
Дуже актуальними в умовах су-
часної України є слова Р. Двор-
кіна: «…Слабкіші члени полі-
тичної спільноти мають право 
на піклування та повагу з боку 
своїх урядів, рівнозначні піклу-
ванню та повазі, що їх забезпе-
чили собі сильніші члени спіль-
ноти, так що коли деякі люди 
мають свободу приймати рі-
шення незалежно від того, 
яким буде вплив цих рішень на 
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загальне благо, тоді й усі інші 
люди повинні мати таку ж свобо-
ду» [2, с. 279].

Отже, на зміну застарілій 
ліберально-позитивістській фі-
лософії права, що закликала 
до відокремлення права від мо-
ралі й політики, Р. Дворкін про-
понує життєздатнішу теорію, 
вмонтовану у більш загальну 
філософію політики й моралі. 
Алізуючи концептуальну части-
ну загальної теорії права, він 
наполягає на тому, що юридич-
ні правила не можуть скласти 
всю повноту права й потребу-

ють залучення моральних при-
нципів, що можуть передувати 
будь-якій формі законодавс-
тва. Відповідно до цих пріори-
тетів індивіди або їх групи мо-
жуть мати в суді права, окрім 
тих, які чітко визначені в зако-
нодавстві.

Р. Дворкін обстоює тезу: 
стосовно держави індивіди мо-
жуть мати певні права ще до їх 
законодавчого закріплення. 
Зокрема, вони можуть протес-
тувати проти законодавчого рі-
шення на будь-якій обґрунто-
ваній підставі.
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ ТРУДА РОНАЛЬДА ДВОРКИНА
«О ПРАВАХ ВСЕРЬЕЗ»

Коваленко А. В.
Рассматриваются основные идеи одного из ведущих современных амери-

канских философов Р. Дворкина, изложенные в работе «О правах всерьез»: его 
оппозиция правовому позитивизму, интерпретация прав человека в современ-
ном мире, соотношение морали и права.

Ключевые слова: права человека, критика правового позитивизма, Консти-
туция США, роль суда в реализации гражданских прав и свобод.
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«TAKING RIGHTS SERIOUSLY»

Kovalenko H. V.
This paper is devoted to the analysis of main ideas of the first R. Dworkin’s book, 

«Taking Rights Seriously»: his opposition to legal positivism, interpretation of human 
rights in modern world, correlation of law and morals.
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– рукопис, ідентичний електронній версії, завізований власно-
ручним підписом автора на останній сторінці; 

– витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу 
(науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) 
автора з рекомендацією до публікації даного матеріалу;

– рецензія доктора/кандидата наук за фахом видання із зазна-
ченням його наукового ступеня, вченого звання та місця роботи;

– розширена (до 3000 знаків з пробілами) анотація статті анг-
лійською мовою в електронному і паперовому вигляді; відповідно 
до наказу МОНмолодьспорту України від 17.10.2012 р. № 1111 англомовний 
варіант має включати всі обов’язкові структурні елементи фахової стат-
ті (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, фор-
мулювання мети статті, виклад основного матеріалу дослідження, вис-
новки з даного дослідження) (див. додаток 1);

– ліцензійна згода автора (або співавторів) на розміщення стат-
ті в мережі Інтернет на офіційному сайті Університету (nauka.jur-
academy.kharkov.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вер-
надського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) 
(www.elibrary.ru) (додаток 2);

– фотографія автора (співавторів) статті форматом 4×5,5 з роз-
ширенням *.jpg, якості 600×600 dpi.

3. Редколегія залишає за собою право відхиляти матеріали, 
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повертати їх на доопрацювання, скорочувати й редагувати. У разі 
потреби може передавати рукопис статті на рецензування члена-
ми редколегії. Матеріали, подані з порушенням указаних вимог, не 
публікуються, авторам не повертаються. Не допускається вико-
ристання  сканованих або сфотографованих схем, рисунків, таб-
лиць тощо. 

Технічні вимоги:
текст статті має бути набраним у текстовому редакторі WORD 

(версія 1998 – 2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman № 
14 з міжрядковим інтервалом 1,5 з берегами: ліворуч – 3 см, пра-
воруч – 1,5 см, угорі та внизу – 2 см (для супровідних матеріалів; 
обсяг статті без урахування списку літератури – не більше 8 – 11 
сторінок.

Вимоги щодо оформлення статті:
– у лівому верхньому куті першої сторінки зазначається шифр 

УДК;
– наступний рядок (використовується шрифт Times New Roman 

№ 12 з міжрядковим інтервалом 1,0) – відомості про автора (співав-
торів) українською, російською й англійською мовами (прізвище, ім’я, по 
батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади 
й установи, де працює чи навчається автор (співавтори),  контактний те-
лефон);

– нижче по центру наводиться назва статті українською, російсь-
кою й англійською мовами;

– далі – анотації обсягом до 50 слів і ключові слова (5 – 7) українсь-
кою, російською й англійською мовами (використовується шрифт Times 
New Roman № 12 з міжрядковим інтервалом 1,0);

– усі частини статті англійською мовою (відомості про автора (спі-
вавторів), назва, анотація, ключові слова) мають бути перекладені про-
фесійно.

Вимоги щодо структури статті:
Стаття повинна мати належний теоретичний і науково-прикладний 

характер, відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної 
комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до 
переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 
7.1:2006 і відповідно до вимог ВАК України за формою 23 (Бюлетень 
ВАК. – 2009. – № 5). 

Автор (співавтори) статті несе відповідальність за правиль-
ність і достовірність викладеного матеріалу, належність ос-
таннього йому особисто, точність викладених у роботі фактів 
(даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за на-
явності).



���2013/123

Додаток 1

ЗРАЗОК АНОТАЦІЇ ДО СТАТТІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Розширена анотація

статті  Петренка Віктора Миколайовича на тему: 
«Актуальні напрями державної політики України у сфері бо-
ротьби з кіберзлочинністю»

(це речення подається українською мовою).
Далі – англійською мовою, загальний обсяг – до 3000 тис. 

знаків, всі елементи статті повинні бути представлені.

Petrenko V. M., Doctor of Law, Full Professor, Full Professor of 
department of History of Ukraine and foreign states, Yaroslav the 
Wise National Law University, Kharkiv 

An extended abstract of a paper on the subject of:
«Vital Areas of State Policy of Ukraine in Fighting Cyber-

crime»

Problem setting (English text).

Recent research and publications analysis (English text).

Paper objective (English text).

Paper main body (English text).

Conclusions of the research (English text).

Основна анотація до статті
Аbstract: (переклад анотації до статті , 3-5 речень).

Key words: (переклад ключових слів).

Переклад здійснено: ________П.І.Б., посада
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Додаток 2

Редакційній колегії
збірника наукових праць «Проблеми законності» / 

електронного наукового збірника 
«Теорія і практика правознавства»

Від_____________ П.І.Б __________
__________місце роботи, посада___ 
___науковий ступінь, вчене звання__
Телефон________________________
e-mail__________________________

Ліцензійна згода на публікацію
№ _____ від ___________

Прошу розглянути питання про можливість публікації моєї 
статті «_____________________________(назва)____________
_________________________» у фаховому наукометричному 
збірнику наукових праць «Проблеми законності» / електронному 
науковому фаховому збірнику «Теорія і практика 
правознавства».

З порядком розгляду та умовами опублікування статей 
ознайомлений, згоден. 

Гарантую, що матеріали, запропоновані для публікації: 
– створені мною особисто;
– є оригінальними і раніше не публікувалися в інших 

друкованих виданнях;
– не знаходяться на розгляді для публікації в інших 

друкованих виданнях.
Даю згоду на видання статті у паперовій формі та 

розміщення повного тексту статті в електронній формі в мережі 
Інтернет на офіційних сайтах Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого (nauka.jur-academy.
kharkov.ua), Національної бібліотеки України імені В.І. Вернад-
ського (www.nbuv.gov.ua) та Наукової Електронної Бібліотеки (РФ) 
(www.elibrary.ru).

 «        » ____________ 201__ р.
________________                   /_____________________/

підпис                                       розшифровка підпису
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