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ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ 
УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Прагнення України до розбу-
дови правової держави немож-
ливе без реального та повно-
цінного функціонування судової 
влади. Саме органам судової 
влади відведено вирішальну 
роль у системі заходів захисту 
та забезпечення конституційної 
законності, на чому наголошує 
А. Стрижак [17, с.103]. Відповід-
но до Конституції України, судо-
ву систему України складає Кон-
ституційний Суд України разом 
з судами загальної юрисдикції, 
які взаємодіють між собою за 
різними напрямками. Консти-
туційний Суд відіграє особливу 
роль у становленні судової вла-
ди в Україні як самостійної і не-
залежної гілки державної влади, 
в тому числі через свої правові 
позиції [15, с. 348–360].

Як відзначає Голова Консти-
туційного Суду України А. Го-
ловін, до Європейського суду з 
прав людини надходить чимало 
заяв від громадян України, що 

свідчить про наявність проблем 
у справі захисту прав і свобод 
людини, виникнення яких зу-
мовлено передусім системними 
недоліками у функціонуванні су-
дової системи [3, с. 8]. Такі недо-
ліки пов’язані з недосконалістю 
чинного законодавства у сфері 
судоустрою та судочинства. 

Конституційний Суд та окремі 
аспекти його діяльності дослід-
жували у своїх наукових пра-
цях такі вчені, як М. В. Вітрук, 
Г. А. Гаджиєв, В. О. Гергелійник, 
Б. С. Ебзєєв, М. І. Козюбра, 
В. О. Кряжков, Л. В. Лазарев, 
В. І. Лучін, М. Мойсеєнко, В. Ф. По-
горілко, А. В. Портнов, О. В. Рома-
нова, А. О. Селіванов, М. Ф. Се-
лівон, В. Є. Скомороха, Б. О. Стра-
шун, М. В. Тесленко, В. П. Ти-
хий, П. М. Ткачук, Ю. М. Тодика, 
О. М. Толочко, Г. О. Христова, 
В. М. Шаповал, С. В. Шевчук 
та ін. Дослідженням правових 
позицій Конституційного Суду 
України займалися, зокрема, 
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Ю. Г. Барабаш В. М. Кампо, 
В. Є. Скомороха, А. А. Стрижак 
та ін. Серед російських вчених 
даній проблематиці присвяти-
ли свої праці В. О. Єлеонський, 
В. О. Кряжков  та ін. 

Мета даної статті – про-
аналізувати проблемні питання 
щодо впливу правових позицій 
Конституційного Суду України 
на реформування судової вла-
ди й виокремлити правові по-
зиції з процесуальних питань 
здійснення правосуддя та пра-
вові позиції щодо організації та 
функціонування судів загальної 
юрисдикції, а також визначи-
ти поняття «правова позиція» 
Конституційного Суду України, 
місце правових позицій у струк-
турі актів Суду, юридичної сили 
правових позицій, можливості їх 
перегляду. 

Правові позиції, що форму-
люються Конституційним Судом 
України, стосуються різних га-
лузей права, діяльності органів 
державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, захисту 
прав і свобод людини і громадя-
нина. Неможливо не погодитись 
з М. Ф. Селівоном, що всі акти 
Конституційного Суду важливі 
за своїм впливом на суспільні 
відносини й різняться лише ре-
зонансністю та змістом [4, с. 18]. 
Проте дослідження правових 
позицій Конституційного Суду 
України з питань діяльності судів 
загальної юрисдикції не набули 

значного поширення. Такі пра-
вові позиції не публікують окре-
мо, а лише у складі загальних 
збірників [21]. Науковий аналіз 
вказаної групи правових позицій 
існує лише на рівні поодиноких 
статей або окремих параграфів 
наукових робіт [5; 6; 15; 19]. 

Правові позиції Конституцій-
ного Суду України, присвячені 
питанням судоустрою та судо-
чинства, становлять значний те-
оретичний і практичний інтерес 
та потребують ґрунтовного до-
слідження. Окремий аналіз пра-
вових позицій Конституційного 
Суду з питань діяльності судів 
загальної юрисдикції дозволить 
виокремити дану групу з усього 
масиву правових позицій та ви-
значити проблемні питання за-
конодавчого регулювання здій-
снення судової влади в Україні. 
У свою чергу, розподіл право-
вих позицій з питань діяльності 
судів загальної юрисдикції на 
певні групи дає можливість ви-
значити основні напрямки, сфе-
ри, в яких виникає необхідність 
роз’яснення законодавчих при-
писів та в яких законодавцем 
було прийнято норми, що супер-
ечать Конституції України. 

Важливість належної реа-
лізації судової влади неможли-
во переоцінити. Саме судова 
влада є чи не найважливішим 
елементом системи стримувань 
і противаг, що здатна вирішува-
ти компетенційні конфлікти між 
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державними органами та ефек-
тивно захищати суспільство 
від узурпації або концентрації 
влади однією посадовою осо-
бою або державним органом. 
Вдосконаленню, модернізації та 
злагодженому функціонуванню 
судової влади сприяє не тільки 
законодавець шляхом зміни ді-
ючих та прийняття нових нор-
мативно-правових актів, але 
значною мірою і Конституційний 
Суд України [5; 6]. 

«Здійснюючи контроль за 
конституційністю законів та ін-
ших актів чи тлумачень Консти-
туції і законів України, Суд у своїх 
рішеннях не тільки відповідає на 
питання, порушені у конституцій-
них поданнях і зверненнях, а й 
на основі доктринального підхо-
ду нерідко формує певні правові 
позиції, що є найбільш цінним у 
його практиці» [7, с. 66]. Правові 
позиції є, так би мовити, «серце-
виною» рішень Конституційного 
Суду. Через прийняття рішень у 
справах щодо конституційності 
законів та інших нормативно-
правових актів та у справах щодо 
надання офіційного тлумачен-
ня Конституції і законів України, 
Конституційний Суд забезпечує 
належний захист прав і свобод 
людини та громадянина, звіль-
няє правову систему нашої дер-
жави від неконституційних поло-
жень законів, визначає напрямки 
та межі майбутнього норматив-
ного регулювання [18, с. 31]. 

Правові позиції Конституцій-
ного Суду України можна визна-
чити як правові уявлення (висно-
вки) Суду внаслідок тлумачення 
ним Конституції України та/або 
положень законів, інших норма-
тивних актів у межах його ком-
петенції, які мають загальний 
характер, знімають конституцій-
но-правову невизначеність і є 
правовою підставою для вине-
сення остаточного рішення, ви-
кладеного в акті Суду. 

Поняття «правова позиція» 
та «рішення» Конституційного 
Суду України не збігаються за 
значенням [2, с. 83, 85]. Різна 
природа правових позицій і рі-
шень Конституційного Суду зу-
мовлює відмінність в їх юридич-
ній силі. Існують різні підходи 
до визначення основних ознак 
правових позицій Конституцій-
ного Суду України, вони викла-
дені в публікаціях А. В. Порт-
нова [8], О. В. Романової [11], 
А. О. Селіванова [12; 13, с. 
50–68], С. В. Шевчука [23]. На-
слідком прийняття рішень Кон-
ституційним Судом України є, 
зокрема, втрата чинності некон-
ституційними законами, іншими 
актами або їх окремими поло-
женнями, надання офіційного 
тлумачення конституційних і за-
конодавчих приписів. Правові 
позиції Конституційного Суду 
України як найбільш узагальне-
ні правові висновки Суду внаслі-
док тлумачення ним Конституції 
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України, положень законів, 
інших нормативних актів зні-
мають конституційно-правову 
невизначеність і неоднознач-
ність розуміння положень таких 
актів. А. О. Селіванов у своїх 
монографічних дослідженнях 
відзначав, що висновки, за-
кладені в правових позиціях 
Конституційного Суду, мають 
глибоку правову основу і набу-
вають правової обов’язковості 
в силу статусу та авторитету 
Конституційного Суду України 
[13, с. 156]. В основу право-
вих позицій покладено наукові 
знання, конституційні принци-
пи, правові доктрини й право-
розуміння [18, с. 37].

З моменту ухвалення рі-
шення суб’єкти права не можуть 
застосовувати положення тих 
правових актів, які визнані не-
конституційними. Рішення Кон-
ституційного Суду про некон-
ституційність акта не може бути 
подолане шляхом прийняття 
повторного акта подібного зміс-
ту відповідним органом влади 
[19, с. 42; 20, с. 31]. Заповнюючи 
прогалину в правовому регулю-
ванні, яка виникла внаслідок ви-
знання неконституційним всього 
акту або окремих його положень, 
законодавець не може ігнорува-
ти рішення і правові позиції Кон-
ституційного Суду України, які в 
опосередкованій формі містять 
критерії та параметри нового 
врегулювання [14, с. 54].

Аналіз правових позицій, ви-
кладених в актах Конституційно-
го Суду України щодо системи 
судів загальної юрисдикції з точ-
ки зору їх впливу на діяльність 
і організацію судів, дає підстави 
здійснити їх умовний поділ на 
дві групи: 1) правові позиції, які 
стосуються процесуальних пи-
тань реалізації правосуддя; 2) 
правові позиції щодо організації 
та функціонування судів загаль-
ної юрисдикції. 

До першої групи відносяться 
правові позиції, які більшою мі-
рою стосуються процесуальних 
питань: можливості прийняття 
позовних заяв до розгляду, мож-
ливості оскарження актів суду 
тощо. До другої – правові позиції 
з питань забезпечення незалеж-
ності судової влади, визначення 
і розмежування повноважень су-
дових інстанцій та ін.

Прикладом правової пози-
ції, що належить до першої гру-
пи, є позиція, сформульована в 
рішенні Конституційного Суду 
України у справі за конституцій-
ним зверненням громадянина 
Заїченка Володимира Георгі-
йовича щодо офіційного тлума-
чення положення положення 
п. 18 ч. 1  ст. 293 Цивільного 
процесуального кодексу Украї-
ни у взаємозв'язку зі ст. 129 
Конституції України (про апеля-
ційне оскарження ухвал суду) 
№ 3-рп/2010 від 27 січня 2010 р. 
у справі № 1-7/2010. Відповід-
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но до вказаної правової пози-
ції Конституційний Суд України 
вважає, що положення п. 8 ч. 3 
ст. 129 Конституції України сто-
совно забезпечення апеляцій-
ного оскарження рішення суду, 
крім випадків, визначених зако-
ном, слід розуміти так, що у ци-
вільному процесі апеляційному 
оскарженню підлягають ухвали 
за винятком випадків, коли таке 
оскарження заборонено зако-
ном. Отже, положення п. 18 ч. 1 
ст. 293 Кодексу у взаємозв'язку 
з положенням п. 8 ч. 3 ст. 129 
Конституції України необхідно 
розуміти як таке, що передба-
чає право оскаржувати окремо 
від рішення суду в апеляційному 
порядку ухвалу суду першої ін-
станції як про видачу, так і про 
відмову у видачі дубліката вико-
навчого листа.

У рішенні Конституційно-
го Суду України у справі за 
конституційним зверненням 
громадян Проценко Раїси Ми-
колаївни, Ярошенко Поліни 
Петрівни та ін. щодо офіційного 
тлумачення статей 55, 64, 124 
Конституції України (справа за 
зверненнями жителів м. Жов-
ті Води) від 25 грудня 1997 р. 
№ 9-зп у справах № 18/1203-97, 
№ 18/1205-97 – 18/1223-97 та 
№ 18/1314-97 сформульована 
така правова позиція: «части-
на перша статті 55 Конституції 
України містить загальну нор-
му, яка означає право кожного 

звернутися до суду, якщо його 
права чи свободи порушені або 
порушуються, створено або 
створюються перешкоди для їх 
реалізації або мають місце інші 
ущемлення прав та свобод. За-
значена норма зобов’язує суди 
приймати заяви до розгляду на-
віть у випадку відсутності в зако-
ні спеціального положення про 
судовий захист.

Відмова суду у прийнятті по-
зовних та інших заяв чи скарг, 
які відповідають встановленим 
законом вимогам, є порушенням 
права на судовий захист, яке 
відповідно до статті 64 Консти-
туції України не може бути об-
межене».

Рішення Конституційного 
Суду України у справі за консти-
туційним зверненням ТОВ «Тор-
говий Дім «Кампус Коттон клаб» 
щодо офіційного тлумачення по-
ложення ч. 2 ст. 124 Конституції 
України (справа про досудове 
врегулювання спорів) від 9 лип-
ня 2002 р. № 15-рп/2002 (справа 
№ 1-2/2002) містить правову по-
зицію, відповідно до якої право 
особи (громадянина України, 
іноземця, особи без громадян-
ства, юридичної особи) на звер-
нення до суду за вирішенням 
спору не може бути обмежене 
законом, іншими нормативно-
правовими актами. Встанов-
лення законом або договором 
досудового врегулювання спо-
ру за волевиявленням суб’єктів 
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правовідносин не є обмеженням 
юрисдикції судів і права на судо-
вий захист.

Також знаковою є право-
ва позиція, закріплена в рішенні 
Конституційного Суду України у 
справі за конституційним звер-
ненням громадянки Дзюби Га-
лини Павлівни щодо офіційного 
тлумачення ч. 2  ст. 55 Конституції 
України та ст. 248-2 Цивільного 
процесуального кодексу України 
(справа громадянки Дзюби Г. П. 
щодо права на оскарження в 
суді неправомірних дій посадової 
особи) від 25 листопада 1997 р. 
Згідно з цією правовою позицією 
«частину другу статті 55 Консти-
туції  України необхідно розуміти 
так, що кожен, тобто громадянин 
України, іноземець, особа без 
громадянства має гарантоване 
державою право оскаржити в 
суді загальної юрисдикції рішен-
ня, дії чи бездіяльність будь-якого 
органу державної влади, органу 
місцевого самоврядування, по-
садових і службових осіб, якщо 
громадянин України, іноземець, 
особа без громадянства вважа-
ють, що їх рішення, дія чи безді-
яльність порушують або ущемля-
ють права і свободи громадянина 
України, іноземця, особи без гро-
мадянства чи перешкоджають їх 
здійсненню, а тому потребують 
правового захисту в суді.

Такі скарги підлягають без-
посередньому розгляду в судах 
незалежно від того, що прийня-

тим раніше законом міг бути 
встановлений інший порядок їх 
розгляду (оскарження до органу, 
посадової особи вищого рівня 
по відношенню до того органу і 
посадової особи, що прийняли 
рішення, вчинили дії або допус-
тили бездіяльність).

Подання скарги до органу, 
посадової особи вищого рівня 
не перешкоджає оскарженню 
цих рішень, дій чи бездіяльності 
до суду».

У рішенні Конституційного 
Суду України у справі за кон-
ституційним поданням 46 на-
родних депутатів України щодо 
офіційного тлумачення термінів 
«найвищий судовий орган», «ви-
щий судовий орган», «касацій-
не оскарження», які містяться 
у статтях 125, 129 Конституції 
України № 8-рп/2010 від 11 берез-
ня 2010 р. у справі № 1-1/2010, 
було сформульовано правову 
позицію, яка відноситься до гру-
пи правових позицій з питань ор-
ганізації та функціонування судів 
загальної юрисдикції.

Наприклад, касаційна ін-
станція реалізує свої процесу-
альні права в межах касаційного 
провадження виключно для пе-
ревірки правильності юридичної 
оцінки обставин справи у рішен-
нях судів першої та апеляційної 
інстанцій. Як касаційна інстанція 
Верховний Суд України повтор-
но після вищих судів перевіряє 
рішення судів (статті 39, 47 За-
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кону України «Про судоустрій 
України», розділ XII-2 Господар-
ського процесуального  кодек-
су України, ч. 2 ст. 235 Кодексу 
адміністративного судочинства 
України), що не може бути ви-
правдано з точки зору забезпе-
чення права на справедливий 
розгляд справи упродовж розум-
ного строку. Крім того, наявність 
двох касаційних інстанцій для 
перевірки рішень спеціалізова-
них судів не відповідає засадам 
правової визначеності. 

З огляду на викладене Кон-
ституційний Суд України дійшов 
висновку, що правомірним може 
бути лише одноразове каса-
ційне оскарження та перегляд 
рішень судів. Конституційний 
статус Верховного Суду України 
як найвищого судового органу 
в системі судів загальної юрис-
дикції не передбачає наділення 
його законодавцем повноважен-
нями касаційної інстанції щодо 
рішень вищих спеціалізованих 
судів, які реалізують повнова-
ження касаційної інстанції.

Вищий господарський суд 
України, після ухвалення Кон-
ституційним Судом вказаного 
рішення, зазначає у своїх по-
становах, що вони в касаційно-
му порядку не оскаржуються 
[9]. І хоча судді Конституційного 
Суду України П. Б. Стецюк та М. 
А. Маркуш, аналізуючи рішення 
№ 8-рп/2010 від 11 березня 
2010 р.та норми чинного законо-

давства, дійшли висновків про 
те, що Конституційний Суд вирі-
шив непідвідомчі йому питання, 
втрутився у виключну компетен-
цію законодавчого органу – 
Верховної Ради України щодо 
визначення процедури оскар-
ження рішень судів загальної 
юрисдикції, дана правова по-
зиція має позитивний вплив на 
реформування судової системи.

Показовою також є право-
ва позиція, викладена в рішенні 
Конституційного Суду України у 
справі за конституційним подан-
ням 62 народних депутатів Укра-
їни щодо відповідності Консти-
туції України (конституційності) 
п. 3 ч. 2 ст. 18, статей 32, 33, 34, 
35, 36, 37, підпункту 5 п. 3 роз-
ділу VII «Прикінцеві та перехід-
ні положення» Закону України 
«Про судоустрій України» (спра-
ва про Касаційний суд Украї-
ни) № 20-рп/2003 від 11 грудня 
2003 р. (справа № 1-38/2003). 
Отож, «системний аналіз поло-
жень частин другої, третьої, чет-
вертої статті 125 і пункту 8 части-
ни третьої статті 129 Конституції 
України засвідчує, що побудова 
системи судів загальної юрис-
дикції узгоджується зі стадіями 
судочинства, відповідними фор-
мами провадження (зокрема, в 
апеляційній і касаційній інстан-
ціях). За змістом цих положень 
апеляційною інстанцією назва-
ні апеляційні суди, а касаційне 
провадження може здійснюва-
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тися у відповідних судах, визна-
чених статтею 125 Конституції 
України. Внутрішня організація 
і порядок діяльності судових ор-
ганів, повноваження та кількість 
судових інстанцій, склад суду 
при відправленні правосуддя 
тощо на основі конституційних 
засад судоустрою і судочинства 
визначаються виключно зако-
ном згідно з пунктом 14 части-
ни першої статті 92 Конституції 
України. 

Таким чином, Конституцій-
ний Суд України дійшов висно-
вку, що утворення в системі 
судів загальної юрисдикції Каса-
ційного суду України суперечить 
статтям 125, 131 Конституції 
України».

У п. 3.2 свого рішення № 19-
рп/2010 від 9 вересня 2010 р. 
Конституційний Суд зазначає, 
що «розмежування юрисдикцій-
них повноважень між загальни-
ми і спеціалізованими судами 
підпорядковано гарантіям права 
кожної людини на ефективний 
судовий захист. За таким підхо-
дом усі публічно-правові спори, 
у яких хоча б однією зі сторін є 
суб’єкт владних повноважень, 
належать до адміністративної 
юрисдикції і за компетенцією 
мають бути розглянуті адміні-
стративними судами (пункти 
1, 2, 7 статті 3, частина перша 
статті 17 КАС України). Це сто-
сується також підсудності спо-
рів, пов’язаних із соціальними 

виплатами, у яких за позовом 
фізичної особи відповідачем є 
суб’єкт владних повноважень.

Отже, додержання консти-
туційного принципу спеціалізації 
при прийнятті законів щодо ор-
ганізації і діяльності судів Укра-
їни є конституційним обов’язком 
законодавця. Внесені Законом 
№ 1691 зміни до КАС Украї-
ни і ЦПК України, якими спори, 
пов’язані із соціальними випла-
тами, вилучені з компетенції су-
дів спеціалізованої (адміністра-
тивної) юрисдикції і передані 
в підсудність загальним судам 
(цивільна юрисдикція), не від-
повідають частині першій статті 
125 Конституції України». 

Важливу правову позицію 
сформульовано в рішенні Кон-
ституційного Суду України у 
справі за конституційним по-
данням Вищої ради юстиції про 
офіційне тлумачення положення 
ч. 5 ст. 20 Закону України «Про 
судоустрій України» (справа 
про звільнення судді з адміні-
стративної посади) від 16 трав-
ня 2007 р. № 1-рп/2007 (справа
№ 1-6/2007).

З набранням чинності За-
коном України «Про судоустрій і 
статус суддів», який був покли-
каний привести судову систему 
України у відповідність до поло-
жень Основного Закону, виникло 
багато запитань. До їх вирішен-
ня залучений і Конституційний 
Суд України. Так, єдиним орга-
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ном конституційної юрисдикції 
прийнято досить неоднозначне 
рішення від 12 липня 2011 р. 
№ 9-рп/2011 (справа № 1-12/2011 
щодо принципу інстанційності в 
системі судів загальної юрисдик-
ції). У ньому Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що в 
Конституції України передбаче-
но не тільки принципи територі-
альності та спеціалізації, але й 
принцип інстанційності щодо по-
будови системи судів загальної 
юрисдикції. Також Конституцій-
ний Суд України сформулював 
правову позицію, відповідно до 
якої під принципом інстанційнос-
ті слід розуміти таку організацію 
судової системи, яка забезпечує 
право на перегляд рішення суду 
нижчої інстанції судом вищої. 
Однак в даному випадку біль-
ший інтерес становлять питан-
ня, за якими конституційне про-
вадження у справі припинено, з 
приводу чого суддями В. І. Шиш-
кіним та В. Д. Бринцевим викла-
дено окремі думки [10]. 

Аналіз наведених правових 
позицій дозволяє зробити такі 
узагальнення: по-перше, Кон-
ституційний Суд України за до-
помогою своїх правових позицій 
сприяє належному судовому 
захисту прав та свобод люди-
ни і громадянина відповідно до 
основних засад судочинства, 
закріплених у ст. 129 Конститу-
ції України та міжнародних стан-
дартів; по-друге, правові позиції 

Конституційного Суду України 
забезпечують функціонування 
системи судів загальної юрис-
дикції у відповідності до ви-
кладених у Конституції України 
принципів та звільняють норма-
тивно-правові акти з питань здій-
снення судової влади від некон-
ституційних положень; по-третє, 
правові позиції Конституційного 
Суду України захищають діяль-
ність судів загальної юрисдикції 
від втручання інших органів дер-
жавної влади. Враховуючи осо-
бливості законодавчого процесу 
та політичну ситуацію в Україні, 
правові позиції, сформульовані 
Конституційним Судом України, 
сприяють більш швидкому ре-
формуванню системи органів 
судової влади. Проте єдиний 
орган конституційної юрисдикції 
використовує не всі наявні мож-
ливості для реформування су-
дової системи й усталеної прак-
тики функціонування державних 
органів, самоусуваючись від 
прийняття рішень. 

Як влучно зауважує В. Кампо, 
«проблеми судової влади поляга-
ють не стільки в існуючих матері-
альних, організаційних, правових 
та інших практичних питаннях, 
хоча й вони мають суттєве зна-
чення, скільки у зміні цивіліза-
ційної парадигми розвитку самої 
влади. Одним із головних висно-
вків щодо цього має бути перехід 
суддів до нового правового світо-
гляду, що базується на ідеології 
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природного права й заснованих 
на ньому цінностей і принципів 
організації та здійснення влади — 
правової держави і верховенства 
права» [5, с. 118]. 

Вивчення правових позицій 
Конституційного Суду України з 
питань діяльності судів загаль-
ної юрисдикції має важливе 
практичне значення, оскільки 

врахування принципів, покла-
дених в основу рішень єдиного 
органу конституційної юрисдик-
ції, та їх загальної спрямова-
ності дозволить в подальшому 
здійснювати нормативно-право-
ве регулювання судової систе-
ми виключно у відповідності до 
Конституції України та з ураху-
ванням міжнародних стандартів.
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ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ  ЮРИСДИКЦИИ

Слинько Т. Н., Рева Р. Р.

В статье исследуется влияние правовых позиций Конституционного Суда Украины на 
реформирование судебной власти. Выделяются и анализируются правовые позиции по 
процессуальным вопросам осуществления правосудия и правовые позиции относительно 
организации и функционирования судов общей юрисдикции. 
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ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ У ГОСПОДАРСЬКОМУ 
ПРОЦЕСІ: ПРОБЛЕМИ ФОРМАЛІЗАЦІЇ

Загальновідомо, що пред-
мет правового регулювання, 
тобто те, що регулюється пра-
вом, складають суспільні відно-

сини. Отримуючи свою форма-
лізацію за допомогою правових 
норм, соціальні зв'язки тим са-
мим переходять до регістру 
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правовідносин. Однак для того, 
щоб правова регламентація не 
розглядалася суб'єктами як чер-
говий бар'єр, що перешкоджає 
досягненню соціально корисно-
го результату, вона повинна бути 
адекватна тим відносинам, які 
покликана впорядкувати. Це до-
волі тривіальне міркування пов-
ною мірою можна поширити на 
ситуацію, що склалася сьогодні 
з каталогом доказів у господар-
ському процесі України. 

Немає сумнівів, що норма-
тивне регулювання у зазначеній 
сфері вже давно не відповідає 
соціальним реаліям, більш того – 
невиправдано гальмує їхній роз-
виток. Чинна редакція Господар-
ського процесуального кодексу 
(далі – ГПК) не враховує повною 
мірою досягнень науки і техніки, 
причому навіть тих із них, які по-
сильні будь-якому школяреві. 
Мова йде насамперед про ін-
формацію, почерпнуту з Інтер-
нету, і листування електронною 
поштою, що не сприймаються 
господарськими судами України 
як докази у справі. Це образли-
во двічі і втричі ще й тому, що в 
радянські часи саме арбітражі, 
правонаступниками яких стали 
господарські суди, були «законо-
давцями правової моди» у сфері 
надання юридичного значення 
комп'ютерної або, як тоді казали, 
машинної інформації. Напри-
клад, згідно з п. 2 інструктивного 
листа Держарбітражу СРСР від 

29.06.1979 р., «… не втрачає 
властивості допустимості доказ, 
у створенні якого брала участь 
ЕОМ, якщо її використовували 
як комунікаційний канал або за-
сіб фіксації умов угоди» [цит. за: 
2, с. 183]. Сьогодні, через понад 
тридцять років з моменту появи 
даного інструктивного листа, 
коли щодня громадяни в усьому 
світі відправляють близько 10 
млрд електронних листів, ана-
логічна норма в українському 
процесуальному законодавстві 
відсутня. 

Історія свідчить, що реаль-
ність, яка змінюється в техніч-
ному плані та надає нових рис 
предмету правового регулю-
вання або відкриває нові шля-
хи його пізнання, неминуче по-
винна спричиняти коригування 
встановлених правил, навіть 
коли цьому чинять опір окре-
мі люди. Зараз забавно читати, 
як у роки Першої світової війни 
французький маршал Жоффр 
категорично відмовлявся ко-
ристуватися телефоном, англій-
ський генерал Кітченер вважав 
танк «іграшкою», а генераліси-
мус Фош говорив офіцерам, що 
авіація на війні «не більше, ніж 
спорт» [8, с. 85-86]. Проте час 
все розставив на свої місця. 

На нашу думку, в найближчі 
роки лавиноподібно збільшить-
ся потік справ, в яких як докази 
будуть фігурувати електронні 
документи, а також письмові до-
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кументи, підготовлені з викорис-
танням комп'ютерної техніки або 
мережі Інтернет. Як правило, 
ними будуть і вже зараз є справи 
про банкрутство, захист честі й 
гідності, справи, пов'язані з не-
своєчасними розрахунками за 
товари та послуги, охороною ви-
няткових прав, податкові позови 
(де віднедавна практикується 
подача декларацій в електро-
нному вигляді) і багато інших 
категорій спорів. Тому господар-
ські суди повинні бути готові до 
того, щоб сприйняти відповідні 
матеріали як докази, оцінити їх 
за своїм вільним розсудом, ви-
нести на основі їх аналізу пра-
восудні рішення і, як наслідок, 
захистити порушені права, на-
віть якщо підстави виникнення 
останніх були оформлені на-
стільки екзотично для вітчизня-
ної судової системи. А для цьо-
го, у свою чергу, потрібна якісна 
і така, що врахувала б нові реа-
лії, нормативна база. 

Усе це чудово зрозуміли в 
Росії. Відповідно до ч. 3 ст. 75 
Арбітражного процесуального 
кодексу РФ (далі – АПК РФ) до-
кументи, отримані за допомогою 
факсимільного, електронного чи 
іншого зв'язку, в тому числі з ви-
користанням мережі Інтернет, 
а також документи, підписані 
електронним цифровим підпи-
сом або іншим аналогом влас-
норучного підпису, допускають-
ся як письмові докази [1, с. 32]. 

Додамо також, що в цьому Ко-
дексі про можливість вказів-
ки адреси електронної пошти 
осіб, що беруть участь у справі, 
йдеться практично в усіх проце-
суальних документах (зокрема 
подібна інформація може бути 
включена в позовну заяву, від-
зив на позовну заяву, заяву про 
забезпечення позову, про визна-
ння і приведення у виконання 
рішення іноземного суду, апе-
ляційну і касаційну скарги і т.д.). 
Крім того, ч. 3 ст. 121 АПК РФ 
дозволяє арбітражним судам у 
випадках, що не терплять зволі-
кання, сповістити або викликати 
осіб, які беруть участь у спра-
ві, та інших учасників процесу 
електронною поштою [1, с. 49]. 
А як же йде справа в Україні ? 

Відповідно до ч. 2 ст. 32 ГПК 
в господарському процесі вста-
новлюються такі види доказів: 
1) письмові; 2) речові; 3) висно-
вки судових експертів; 4) пояс-
нення представників сторін та 
інших осіб, які беруть участь у 
процесі. Також у ст. 34 згаданого 
Кодексу піддаються норматив-
ному закріпленню такі власти-
вості доказів, як належність та 
допустимість. Якщо належність 
означає, що надані суду докази 
повинні стосуватися саме даної 
справи, то допустимість при-
пускає, що обставини справи, 
які відповідно до законодавства 
повинні бути підтверджені пев-
ними засобами доказування, не 
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можуть підтверджуватися інши-
ми засобами доказування. І ось 
тут позначена нами прогалина 
стає особливо відчутною. 

Судова практика пішла тим 
шляхом, що якщо електронні до-
кази не передбачені в чинному 
ГПК як допустимі засоби дока-
зування, то ніякі фактичні дані 
бути ними підтверджені не мо-
жуть. Інакше кажучи, електро-
нні докази відсутні в переліку 
законних засобів доказування, а 
тому не долучаються до справи 
як такі. Між тим у ч. 2 ст. 8 За-
кону України «Про електронні 
документи та електронний до-
кументообіг» від 22.05.2003 р. 
чітко закріплена норма, згідно з 
якою допустимість електронно-
го документа як доказу не може 
бути спростована лише на під-
ставі того, що він має електро-
нну форму. Гірко усвідомлюва-
ти, але дане правило не набуло 
належного поширення в судовій 
практиці, оскільки, з одного боку, 
правозастосувачі слабо обізна-
ні про його існування, а з іншо-
го – позначена норма все одно 
недостатня для формування 
повноцінного правового режиму 
використання електронних до-
казів у господарському та інших 
процесах.

Наприклад, у підрядчика 
відсутні акти приймання викона-
них робіт (а отже і винагорода), 
однак з електронного листуван-
ня можна однозначно встанови-

ти, що роботи були виконані й 
передані, а замовник спочатку 
просив про відстрочку, а потім і 
зовсім відмовився платити за ро-
боту. Отже, для підрядника єди-
на можливість стягнути борг – 
переконати суд прийняти цю пе-
реписку як допустимий доказ. 

Однак ГПК, яким повинен 
керуватися господарський суд, 
при розкритті поняття допус-
тимості не передбачає можли-
вості підтвердження будь-яких 
фактичних даних за допомогою 
електронних каналів зв'язку. 
У той же час ніхто не відміняв 
цитований нами припис Закону 
України «Про електронні доку-
менти та електронний докумен-
тообіг», що працює на визнання 
цього листування допустимим 
доказом, але без належної де-
талізації порядку його перевір-
ки, залучення до справи і вико-
ристання в судовому пізнанні. 
Як бути судді в такій ситуації ? 
Мимоволі згадується мудрий 
латинський вислів: «Де немає 
норм права, там все має розгля-
датися як би з підозрою». 

Заслуговує на увагу те, 
що правозастосовча практи-
ка, не чекаючи реакції законо-
давця, виробила низку схем, 
які з перемінним успіхом ви-
користовуються при спробах 
якимось чином формалізувати 
використання електронних до-
кументів в господарському судо-
чинстві, а саме: 
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1. Найбільш надійним спо-
собом легалізації електронно-
го листування вважається його 
нотаріальне засвідчення. Згід-
но з ч. 4 ст. 8 Закону України 
«Про електронні документи та 
електронний документообіг» но-
таріальне посвідчення цивіль-
но-правової угоди, укладеної 
шляхом створення електронно-
го документа, здійснюється в 
порядку, передбаченому зако-
ном. На підставі цієї норми деякі 
нотаріуси, звичайно, за відсут-
ності заперечень з боку контр-
агентів, йдуть на посвідчення 
такого роду угод. Проте слід 
враховувати, що законодавство 
про нотаріат і нотаріальну ді-
яльність нічого не говорить про 
порядок здійснення вказаних но-
таріальних дій і більше того – не 
передбачає самої можливості 
засвідчення угод, укладених в 
електронній формі. Підп. 26 п. 2 
«Інструкції про порядок вчинен-
ня нотаріальних дій нотаріусами 
України» лише передбачає пра-
во нотаріуса засвідчити справ-
жність електронного підпису на 
документах, та й то за наявності 
технічної можливості роботи з 
електронними документами. 

2. Фактичне прирівнювання 
електронних документів до 
письмових. Російське законо-
давство, як зазначалося вище, 
безпосередньо відносить елек-
тронні документи до письмо-
вих доказів, обмовлюючись при 

цьому, що якщо копії документів 
представлені в арбітражний суд 
в електронному вигляді, то суд 
може вимагати подання оригі-
налів цих документів (ч. 3 ст. 75 
АПК РФ) [1, с. 32]. 

Що стосується України, то 
нерідко в господарські суди ма-
теріали електронного листуван-
ня надаються в роздрукованому, 
паперовому вигляді й зовні явля-
ють собою не що інше, як пись-
мові джерела інформації. Але в 
такому випадку суд буде оціню-
вати вже не електронні, а пись-
мові докази. Як зауважив проф. 
А. Т. Боннер, «будь-який елек-
тронний документ може бути 
перетворений в людиночитаєму 
форму. Однак після такого пере-
творення він, по суті, перестає 
бути електронним і стає тради-
ційним документом» [4, с. 145]. 
Таке перетворення електронних 
документів пов'язано ще і з тим, 
що саме письмові документи є 
єдино прийнятними для зберіган-
ня у справі [детальніше див.: 5, с. 
100]. Разом із тим навіть ця звич-
на паперова форма електронних 
документів не гарантує ні суду, 
ані сторонам позбавлення від 
проблем, пов'язаних із правиль-
ним вирішенням господарського 
спору, адекватним дослідженням 
і доведенням фактичних обста-
вин, що входять у його предмет. 

Справа в тому, що коли елек-
тронний документ, перетворений 
у візуальну форму, виявляється 
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на паперовому носії, то певною 
мірою він дійсно уподібнюється 
письмовому доказу. Але якщо 
він уже трансформований в 
письмовий вигляд, то відносно 
нього починають діяти всі ви-
моги до письмових документів, 
спрямовані на гарантування до-
стовірності останніх. Очевидно, 
що письмовий документ щонай-
менше зобов'язаний містити всі 
необхідні реквізити, а саме: на-
йменування та місцезнаходжен-
ня його творця, штампи, підписи 
осіб, які його уклали, і т.д. Проте 
всі ці реквізити якраз відсутні в 
тому випадку, якщо сторони об-
рали електронну форму його 
укладення як менш обтяжливу і 
більш мобільну. Справді, які рек-
візити може мати набір роздру-
ківок електронних листів з mail.
ru або ukr.net, особливо, коли 
адресат спростовує навіть сам 
факт їх отримання? 

3. Найменш конфліктним 
способом ідентифікації елек-
тронних документів є, безумов-
но, використання сторонами 
електронного цифрового підпи-
су (далі – ЕЦП) при укладанні 
угод. Згідно зі ст. 1 Закону Укра-
їни «Про електронний цифро-
вий підпис» від 22.05.2003 р. 
ЕЦП є відомості в електронній 
формі, що отримані в результа-
ті криптографічної переробки 
і призначені для ідентифікації 
користувача. Користування ЕЦП 
здійснюється шляхом її накла-

дення на електронний носій ін-
формації, при цьому для іден-
тифікації самого користувача 
створюється особистий ключ, 
який виконує роль своєрідного 
пароля при отриманні доступу 
до ЕЦП тієї чи іншої особи або 
організації. Відповідно до ч. 1 
ст. 3 згаданого Закону ЕЦП за 
своїм правовим статусом при-
рівнюється до власноручного 
підпису (печатки). Таким чином, 
її наявність усуває всі ризики, 
пов'язані з електронною фор-
мою документів. Вона здатна за-
безпечити достовірність і автен-
тичність потрібної контрагентам 
інформації та надати останній 
юридичну силу. Не випадково 
сьогодні кожен український суд-
дя має особисту ЕЦП, що накла-
дається на ухвалені ним вироки 
і рішення перед передачею їх 
до Єдиного державного реєстру 
судових рішень. Єдина пробле-
ма тут, мабуть, – тільки слабка 
оснащеність господарюючих 
суб'єктів ЕЦП та її дорожнеча.

4. Нарешті, останнім спосо-
бом легалізації електронних до-
кументів є вказівка на можливість 
їх використання в самому тексті 
угоди. Наприклад, юрист компанії 
«Гольцблат і партнери» Є. Трусо-
ва радить включати в угоду по-
силання на те, що за відсутності 
доказів його фальсифікації елек-
тронне листування визнається 
сторонами нарівні з іншими до-
кументами на паперових носіях. 
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Іншим прийомом, який може до-
помогти довести факти, викла-
дені в електронному листуванні, 
є підтвердження змісту електрон-
них листів шляхом посилань на 
них у подальшій кореспонден-
ції («у своїх електронних листах 
від таких-то дат ви вказували 
таке...»). Якщо контрагент відпо-
вість на такий лист, не запере-
чуючи при цьому самого факту 
отримання попередніх електро-
нних листів, то в такому випадку 
з'являється підстава на їх вико-
ристання як тих доказів, існуван-
ня яких за умовчанням було ви-
знано контрагентом [7]. 

Вважаємо, що настільки ви-
тончені прийоми ще якимось 
чином можуть бути виправ-
дані в умовах Росії, де, як ми 
пам'ятаємо, електронні докумен-
ти прямо віднесені АПК до дже-
рел доказування. У нашій країні, 
де такі приписи поки що в зако-
нодавстві відсутні, подібні пора-
ди позбавлені всякого сенсу. Що-
правда, іноді судді на свій страх і 
ризик долучають до справи елек-
тронні матеріали в роздрукова-
ному вигляді, якщо сторони не 
спростовують їх достовірності. 

Такий загальний абрис ситу-
ації, що склалася в Україні з вико-
ристанням електронних засобів 
доказування в господарському 
судочинстві. Як бачимо, ситуації 
явно незадовільної. Які ж шляхи 
конструктивного вирішення за-
значених нами проблем ? 

Насамперед, ГПК України 
слід доповнити нормами, анало-
гічними тим, які містяться в АПК 
РФ щодо визнання юридичної 
сили електронних документів, 
що циркулюють при розгляді 
господарських спорів. Необхід-
но брати до уваги, що вітчизня-
ний суддівський корпус більшою 
мірою орієнтується на писане 
право, а тому легалізація елек-
тронних документів саме як су-
дових доказів необхідна насам-
перед на законодавчому рівні. 
Не можна забувати і про припис 
ст. 19 Конституції України, згідно 
з якою суди діють за принципом 
«дозволено тільки те, що прямо 
передбачено законом». 

До речі, певний крок у цьо-
му напрямку вже було зроблено 
в ході судової реформи 2010 р. 
Тоді в ГПК була внесена ст. 21, на 
підставі якої в системі господар-
ських судів була запроваджена 
так звана автоматизована сис-
тема документообігу. Завдяки 
їй було введено розподіл справ 
між суддями за принципом ви-
падкової вибірки, створено елек-
тронний архів судових справ, 
здійснено реєстрацію вхідної та 
вихідної кореспонденції суду за 
допомогою комп'ютерної техні-
ки, забезпечено централізова-
не збереження текстів судових 
рішень в електронному вигляді. 
Усі ці норми спрямовані на вдо-
сконалення внутрішньооргані-
заційної судової діяльності. Так 
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чому б законодавцю не зайня-
тися вдосконаленням сутнісної 
сторони судочинства, створив-
ши сприятливі умови для сторін, 
що оперують електронними до-
кументами ? 

Зрозуміло, в той момент, 
коли будуть розширені межі до-
пустимості доказів і з'являться 
нові джерела фактичних даних, 
виникне необхідність у спеціаль-
них нормах, що визначають га-
рантії достовірності отриманих 
відомостей. Приміром, як визна-
чити, чи було те чи інше елек-
тронне повідомлення надіслано 
з належної поштової скриньки 
належним суб'єктом ? Вченими 
встановлено, що технічно ціл-
ком можливо визначити, з якого 
саме комп'ютера був відправ-
лений той чи інший документ, 
проте вельми скрутно персоні-
фікувати його відправника [3, 
с. 86]. Ускладнює електронний 
документообіг й та обставина, 
що в електронні документи дуже 
легко внести зміни, що, у свою 
чергу, завжди буде провокувати 
сумніви в їх достовірності. 

У зв'язку з цим було б цілком 
логічним закріпити в господар-
ському законодавстві України 
норму, відповідно до якої при 
реєстрації в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців 
суб'єктам, поряд з іншою інфор-
мацією про себе, слід було б 
вказувати адресу своєї електро-

нної пошти. По-перше, це дало 
б можливість господарському 
суду сповіщати сторони про 
стан розгляду справ електро-
нною поштою, не вдаючись до 
розсилки судових повідомлень, 
виконаних на дорогому папері. 
По-друге, дозволило б попере-
дити можливі огріхи поштової 
служби й практично миттєво по-
відомляти сторони про хід про-
цесу, зокрема про необхідність 
явки до суду. 

Якщо ж учасники спору, на-
магаючись зловжити своїми 
процесуальними правами, при-
ховали б свою електронну адре-
су або апелювали б до її зміни, 
то суд на це завжди міг би за-
перечити, що направляв необ-
хідну інформацію на ту електро-
нну адресу, яка була зазначена 
в Єдиному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприєм-
ців, а отже, суб'єкти вважають-
ся повідомленими належним 
чином. Як відомо, саме такий 
порядок щодо паперових пові-
домлень був уведений Законом 
України «Про судоустрій і статус 
суддів», який доповнив ст. 64 
ГПК. Вважаємо, що настав час 
аналогічним чином врегулювати 
і порядок направлення електро-
нних повідомлень. 

У судовій практиці часто 
виникає необхідність визначи-
ти, хто насправді є власником 
того чи іншого Інтернет-сайту. 
Багато суддів розглядають це 
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як нездійсненне завдання. І да-
ремно. Пленум Верховного Суду 
України у своїй Постанові «Про 
застосування судами норм за-
конодавства про захист автор-
ського права і суміжних прав» 
від    04.06.2010 р. роз'яснив, що 
в такому випадку суд може ви-
требувати відомості про влас-
ника веб-сайту в адміністрато-
ра системи реєстрації та обліку 
доменних найменувань і адресу 
українського сегмента мережі 
Інтернет. Вважаємо, що це поло-
ження також доцільно закріпити 
в господарсько-процесуальному 
законодавстві. 

Опоненти комп'ютеризації 
господарської юрисдикції нерід-
ко мотивують свою позицію тим, 
що неможливо визначити, кому 
належить електронна адреса, 
з якої було направлено тій чи 
інший електронний документ, – 
контрагенту або конкуренту, що 
переслідує мету зловтіхи чи ро-
зіграшу. Адже при формуванні 
електронної адреси як облікове 
ім’я користувача необов'язково 
використовується його ім'я або 
найменування його організації. 
У принципі ніщо не заважає за-
реєструвати поштову скриньку, 
включивши до складу обраного 
імені ім'я іншої людини, і розі-
слати пошту, прикидаючись ін-
шою особою. Описана ситуація 
складна, але не безнадійна. Для 
її запобігання можна розробити 
різного роду кодові позначення, 

умовні знаки, паролі, шифри та 
інші аналоги власноручного під-
пису, насамперед ЕЦП, яка хоча 
б і в далекому майбутньому, 
але отримає широке поширен-
ня подібно до того, як мобільні 
телефони за лічені роки пере-
творилися з предметів розкоші в 
пересічні засоби зв'язку.

У науковій літературі все час-
тіше обговорюється можливість 
формалізації деяких розумових 
операцій, які поки що беззасте-
режно відносяться до недотор-
канної сфері внутрішнього суддів-
ського переконання. Йдеться про 
створення таких комп'ютерних 
систем, які могли б оцінювати до-
кази й приймати процесуально 
значущі рішення [6, с. 84-89]. Не 
потрібно ставитися до цього як 
до суцільної фантастики. Адже 
вже зараз автоматизована сис-
тема документообігу суду, тобто, 
по суті, штучний інтелект, дозво-
ляє враховувати кількість справ, 
що знаходяться в провадженні 
суддів, заборону брати участь у 
перегляді рішення для судді, який 
брав участь у винесенні судово-
го рішення, про перегляд якого 
ставиться питання, перебування 
суддів у відпустці, на лікарняно-
му, у відрядженні та закінчення 
терміну повноважень, а також 
спеціалізацію окремих суддів 
(ч. 3 ст. 21 ГПК). 

Пам'ятаючи про те, що бага-
то справ, що розглядаються гос-
подарськими судами, при всій 
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своїй складності в чомусь стан-
дартні, стереотипні (наприклад, 
звернення до суду про визна-
ння права власності на якийсь 
об'єкт, справи про банкрутство і 
т.д.), напрошується, кажучи сло-
вами В. Висоцького, така «ша-
лена думка». Якщо б вдалося 
створити досить об'ємний банк 
прецедентів з окремих катего-
рій господарських справ і вірно 
виділити ті істотні ознаки, що 
характеризують доказову ситуа-
цію, то можна було б передати 
комп'ютеру функцію оцінки до-
казів або взагалі передбачати рі-
шення з конкретних справ (кон-
цепція «електронного судді»).

Подібного роду експертні 
системи вже давно застосову-
ються в західній медицині. Так, 
один з авторів цих рядків, пере-
буваючи у Швеції, звернувся за 
медичною допомогою в одну зі 

стокгольмських лікарень. При 
діагностиці його захворювання 
лікар перераховував симпто-
ми, про наявність чи відсутність 
яких потрібно було правдиво по-
відомити, а потім наявні симп-
томи були введені в комп'ютер, 
який, на основі інформації, що 
міститься в ньому, видав при-
близний діагноз захворюван-
ня (ним виявилася банальна 
застуда). Звичайно, труднощі 
розробки подібних алгоритмів у 
зв'язку зі специфічністю індиві-
дуальних актів судового пізнан-
ня дають підстави вважати, що 
оцінка доказів ще довгий час 
буде здійснюватися за внутріш-
нім переконанням судді. Але на-
уково-технічний прогрес пови-
нен постійно сприяти тому, щоб 
це переконання базувалося на 
якомога більш точних, повних і 
об'єктивних підставах. 

Список літератури: 1. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. – М. : Эксмо, 2010. – 176 с. 
2. Батурин Ю. М. Проблемы компьютерного права / Ю. М. Батурин. – М. : Юрид. лит., 1991. – 272 с. 
3. Боннер А. Т. Доказательственное значение информации, полученной из Интернета / 
А. Т. Боннер // Закон. – 2007. – № 12. – С. 85-98. 4. Боннер А. Т. Электронный документ как до-
казательство в гражданском и арбитражном процессе / А. Т. Боннер // Закон. – 2009. – № 11. – 
С. 141-157. 5. Булгакова І. В. Електронні докази в господарському процесі: поняття і порядок 
застосування / І. В. Булгакова // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 2. – С. 98-103. 
6. Пашин С. А. Применение ЭВМ и доказательственное право / С. А. Пашин // Право и инфор-
матика / под ред.  Е. А. Суханова. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – С. 71-89. 7. Трусова Е. Электронная 
переписка / Елена Трусова. – Режим доступа : http : www.medialaw.ru. 8. Уткин А. И. Черчилль / 
А. И. Уткин. – М. : Эксмо, 2002. – 608 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ
Присяжнюк А. А., Евсеев А. П.

Раскрыты природа и специфика электронных доказательств в хозяйственном процессе. 
Проанализировано хозяйственно-процессуальное законодательство Украины с точки зрения 
возможного внедрения электронных доказательств.

Ключевые слова: электронные доказательства, хозяйственный процесс, электронный до-
кументооборот, допустимость доказательств, судебная практика.
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E-EVIDENCES IN THE COMMERCIAL JUSTICE: THE PROBLEMS OF FORMALIZATION
Prisyazhnuk A. A., Evseyev A. P.

The nature and specifi cs of the e-evidences in the commercial justice are investigated. The 
legislation in the fi eld of business law is analyzed from the e-evidences point of view.

Key words: e-evidences, commercial justice, e-documents movement, permissibility of 
evidences, court’s practice.
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 Інститут економіко-правових 
досліджень НАН України, м. Київ

ВИЗНАННЯ ПРАВА ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ 
ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Відповідно до ст. 20 Госпо-
дарського кодексу України (далі − 
ГК України) держава забезпечує 
захист прав і законних інтересів 
суб'єктів господарювання та спо-
живачів. Кожний господарюю-
чий суб'єкт має право на захист 
своїх прав і законних інтересів. 
Одним із способів такого право-
го захисту є визнання наявності 
або відсутності прав [6, cт. 20]. 

Проблема правового захисту 
суб’єктів господарювання дослі-
джувалася у наукових працях та-
ких відомих вітчизняних та зару-
біжних науковців: В. К. Мамутова, 
А. Г. Бобкової, Г. Л. Знаменського, 
І. В. Голованя, О. В. Олейнік, 
І. Г. Побірченка, Н. О. Саниахме-
тової. Проте, незважаючи на чис-
ленні наукові дослідження, пи-
тання застосування суб’єктами 

господарювання інструментів за-
хисту своїх прав та інтересів не 
є досконалим і потребує подаль-
шого вивчення.

Метою статті є дослідження 
правового регулювання такого 
способу захисту прав і закон-
них інтересів суб’єктів господа-
рювання як визнання наявності 
або відсутності прав, а також 
на основі аналізу судової прак-
тики обґрунтування пропозицій, 
які сприятимуть удосконаленню 
чинного законодавства України.

Одним із універсальних спо-
собів захисту права є визнання 
права. Розглянемо цей спосіб 
захисту права з урахуванням 
його сучасної правової регла-
ментації, існуючих в доктрині ду-
мок та специфіки господарсько-
правового регулювання.
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За загальним правилом 
зміст визнання права полягає в 
підтвердженні існування певного 
права. Т.Є. Абова відмічає, що 
цей спосіб захисту є належним 
інструментом у випадках, коли 
необхідно зняти сумніви в належ-
ності права даному підприємству 
або визнати відсутність такого в 
його контрагента [2, c. 121]. 

Формулювання «про визна-
ння права» допускає можливість 
пред’явлення позовів не тільки 
суто про визнання права, а й про 
визнання обов’язків другої сторо-
ни, визнання відповідача таким, 
що втратив право, визнання при-
пинення обов’язків, визнання на-
явності правовідносин, визнання 
їх відсутності тощо. Як свідчить 
практика правозастосування, 
необхідність підтвердження іс-
нування прав та обов’язків може 
спостерігатися у відносинах як 
між рівними суб’єктами, так і між 
суб’єктами, що перебувають у 
стані влади-підкорення. Тому ви-
знання права є придатним для за-
стосування і в приватноправових, 
і в публічно-правових відносинах і 
може служити способом вирішен-
ня як приватноправових, так і пу-
блічно-правових спорів [4, с. 82]. 

Як зазначає С. Н. Братусь, 
характерною рисою визнання 
права є те, що цей спосіб не 
створює нових матеріальних 
правовідносин [3, c. 70]. У цьому 
разі підтверджуються лише існу-
ючі права та обов’язки. 

Визнання права як спосіб за-
хисту права найчастіше власти-
ве захисту майнових прав. Під-
стави для висунення вимог про 
визнання права виникають тоді, 
відмічає О. П. Вершинін, коли 
наявність і зміст прав неоднако-
во усвідомлюється та оспорю-
ється суб’єктами матеріально-
правових відносин [5, c. 17].

На думку деяких вчених, 
позов про визнання права 
може пред’являтися лише в 
тому разі, коли це право ще 
не порушене. Можливість 
бути пред’явленим на захист 
не порушених, а оспорюваних 
суб’єктивних прав, є характер-
ною рисою визнання права, яке 
відрізняє його від інших спосо-
бів захисту права [9, c. 131]. 

Дещо ширше коло підстав 
окреслює В. Л. Яроцький. Він 
відмічає, що необхідність ви-
сунення вимоги про визнання 
права може виникнути у зв’язку 
з порушенням, оспорюванням 
права та невизнанням права ін-
шими особами [12, c. 144]. 

За загальним правилом, ви-
знання права є засобом усунен-
ня невизначеності у відносинах 
між суб’єктами, створення необ-
хідних умов для його реалізації 
та запобігання з боку третіх осіб 
дій, що перешкоджають його 
нормальному здійсненню. Таким 
чином, зазначений спосіб захис-
ту застосовується тоді, коли як 
такого порушення права ще не-
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має, але це право оспорюється 
(чи існує реальна погроза) іншою 
особою. Як наслідок така ситуа-
ція ускладнює чи взагалі робить 
неможливим його використання 
[13, c. 302]. Тобто метою подан-
ня цього позову є усунення неви-
значеності в суб’єктивному пра-
ві, що належить особі, а також 
створення сприятливих умов для 
здійснення суб’єктивного права 
особою [7, c. 39]. 

Визнання права як засіб його 
захисту за самою своєю природою 
може бути реалізоване лише в 
юрисдикційному (судовому) по-
рядку, а не шляхом здійснення 
позивачем будь-яких самостій-
них однобічних дій [13, c. 302]. 
Наприклад, керуючись поло-
женнями ст. 20 Господарського 
кодексу України, суб’єкт госпо-
дарювання може довести в су-
довому порядку як про визнання 
наявності його права, так і про 
відсутність у третіх осіб майно-
вих прав на окремо визначене 
майно. Така вимога позивача 
звернена не до відповідача, а до 
суду, який на підставі наданих 
позивачем доказів офіційно вста-
новлює наявність або відсутність 
у нього спірного права [8, c. 142]. 

Звертаючись, наприклад, до 
господарського суду з вимогою 
про визнання права, суб’єкт гос-
подарювання (позивач) повинен 
довести наявність спірних мате-
ріальних правовідносин і належ-
ність спірного права саме йому 

(«активна легітимація»). На-
томість важко уявити, як у разі 
звернення до суду з вимогою 
про визнання відсутності прав 
(очевидно, в іншої особи) суб’єкт 
господарювання легітимує себе 
як зацікавлену особу, оскільки 
легітимація є процесуальним 
засобом вираження юридичної 
зацікавленості [15, с. 80]. 

Разом із тим практика свід-
чить, що визнання в судовому 
порядку відсутності прав на 
майно в суб’єкта господарюван-
ня, який виступає позивачем у 
справі, як правило не залежить 
від бажання самого ініціатора, 
а є наслідком виявлення судом 
достовірних фактів по суті спра-
ви. Прикладом цього може бути 
таке судове рішення [1]. Поста-
новою Вищого господарського 
суду України від 18.08.2011 р. у 
справі № 5015/413/11 за позо-
вом Приватного підприємства 
«ТрастТер» (позивач) до Товари-
ства з обмеженою відповідаль-
ністю Компанії «Лізинговий дім» 
(відповідач) про визнання права 
користування та зобов'язання 
не чинити перешкод у користу-
ванні майном касаційну скаргу 
залишено без задоволення з 
таких причин. 11.03.2008 р. між 
сторонами укладено договір фі-
нансового лізингу (оренди), за 
умовами якого відповідач (лізин-
годавець) передає лізингоодер-
жувачу, а лізингоодержувач (по-
зивач) отримує від лізингодавця 
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в платне користування на умо-
вах фінансового лізингу майно 
(піввагони 4-вісні – 3). Термін дії 
договору встановлено з момен-
ту сплати лізингоодержувачем 
першого лізингового платежу до 
27.02.2013 р. За умовами дого-
вору лізингодавець має право 
односторонньо достроково при-
пинити дію вказаного догово-
ру письмовим повідомленням, 
якщо лізингоодержувач не спла-
чує лізингові платежі упродовж 
двох чергових строків. А май-
но вилучається з користування 
лізингоодержувача у випадках 
одностороннього дострокового 
припинення дії договору, якщо 
лізингоодержувач не сплачує лі-
зингові платежі впродовж двох 
чергових строків або більше, а 
також лізингоодержувач корис-
тується майном з порушенням 
умов договору або призначен-
ням майна. 

Відповідно до ст. 11 Цивіль-
ного кодексу України (далі − 
ЦК України) однією з підстав 
виникнення цивільних прав та 
обов’язків є договори та інші 
правочини [12, ст. 11]. За при-
писами статей 6, 627 вказано-
го Кодексу сторони є вільними 
в укладенні договору, виборі 
контрагента та визначенні умов 
договору з урахуванням вимог 
цього кодексу, інших актів ци-
вільного законодавства, звичаїв 
ділового обороту, вимог розум-
ності і справедливості. Статтею 

628 Цивільного кодексу України 
унормовано, що зміст договору 
становлять умови, визначені на 
розсуд сторін і погоджені ними, 
та умови, які є обов’язковими 
відповідно до актів цивільного 
законодавства. Відповідно до ст. 
629 зазначеного Кодексу договір 
є обов’язковим для виконання 
сторонами. За приписами ч. 4 
ст. 179 Господарського кодексу 
України при укладенні господар-
ських договорів сторони можуть 
визначити зміст договору на 
основі вільного волевиявлення, 
коли сторони мають право пого-
джувати на свій розсуд будь-які 
умови договору, що не супер-
ечать законодавству. Згідно зі 
ст. 598 Цивільного кодексу Укра-
їни зобов’язання припиняється 
частково або в повному обсязі 
на підставах, встановлених до-
говором або законом. Припи-
нення зобов’язання на вимогу 
однієї із сторін допускається 
лише у випадках, встановлених 
договором або законом. Пунк-
том 3 ст. 651 Цивільного кодек-
су України передбачено, що у 
разі односторонньої відмови від 
договору в повному обсязі або 
частково, якщо право на таку 
відмову встановлено договором 
або законом, договір є відповід-
но розірваним. Тому у зв'язку з 
достроковим припиненням до-
говору фінансового лізингу по-
зивач передав, а відповідач 
прийняв піввагони 4-вісні, що 
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підтверджується актом прийо-
му-передачі майна, підписаним 
обома сторонами, тобто, підпи-
савши цей акт, сторони погодили 
той факт, що договір достроково 
припинено, а майно повернуто 
лізингодавцю. 

У ході судового розгляду 
також встановлено, що вимо-
га про визнання за позивачем 
права користування трьома 
залізничними піввагонами та 
зобов'язання відповідача не чи-
нити перешкод позивачеві в ко-
ристуванні переданим за дого-
вором фінансового лізингу не 
підлягає задоволенню з таких 
причин. Відповідно до ст. 391 
Цивільного кодексу України ви-
магати усунення перешкод у 
здійсненні права користування 
та розпорядження своїм майном 
має право власник майна, тобто 
предметом негаторного позову 
(усунення перешкод в користу-
ванні майном) є вимога володі-
ючого майном власника, титуль-
ного володільця до інших осіб 
про усунення порушень його 
права власності, користування, 
що перешкоджають йому належ-
ним чином користуватися, роз-
поряджатися цим майном тим 
чи іншим способом. Підставою 
ж негаторного позову є належне 
право позивача користуватися і 
розпоряджатися майном та фак-
ти, які підтверджують дії відпо-
відача у створенні позивачеві 
перешкод щодо здійснення ним 

цих правомочностей. Врахову-
ючи, що позивач не є власни-
ком або титульним володільцем 
спірного майна, відповідно він 
не має права на задоволення 
вказаної вимоги. 

Разом із тим на практиці сто-
ронами у спорі про захист прав 
можуть бути не лише суб’єкти 
господарювання, а й органи 
влади. Наприклад, В. Л. Яроць-
кий пише, що в коло осіб, що 
мають право застосовувати та-
кий спосіб захисту, як визнання 
права входять державні органи 
(суд, господарський, адміністра-
тивний і третейський суди), [12, 
c. 144]. У той же час О. П. Вер-
шинін вважає, що визнання пра-
ва є прерогативою владних ор-
ганів. Визнання права самими 
суб’єктами, на його думку, є нор-
мальною реалізацією прав та 
обов’язків, а не захистом права 
[5, c. 17]. 

У свою чергу Т. Е. Абова, 
навпаки, стверджує, що захист 
за допомогою визнання права 
здійснюється не тільки шляхом 
прийняття відповідним органом 
рішення про визнання наявності 
чи відсутності права в підприєм-
ства або організації, а й в пре-
тензійному порядку – шляхом 
визнання наявності або відсут-
ності відповідних прав боржни-
ком [2, c. 121]. 

У більшості випадків вимога 
про визнання суб’єктивного пра-
ва є необхідною передумовою 
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застосування інших способів 
захисту. Наприклад, щоб відно-
вити положення, що існувало до 
порушення, чи примусити борж-
ника до виконання обов’язку в 
натурі позивач повинен довести, 
що він має відповідне право, за-
хисту якого він домагається. 

Прикладом слугує судова 
практика [1]. Постановою Ви-
щого господарського суду Укра-
їни від 22.08.2011 р. у справі 
№ 10/46-10 за позовом Това-
риства з обмеженою відпові-
дальністю «Лановецький еле-
ватор» (позивач) до Товариства 
з обмеженою відповідальністю 
«Агро АГ» (відповідач) каса-
ційну скаргу задоволено. Суть 
справи. Позивач посилається 
на те, що 01.03.2009 р. між сто-
ронами було укладено договір 
№ 23 про надання транспорт-
но-експедиторських послуг з 
перевезення вантажів автомо-
більним транспортом у міжмісь-
кому сполученні, згідно з яким 
позивач у межах даного Догово-
ру надає послуги відповідачу з 
організації перевезень вантажів 
автомобільним транспортом у 
міжміському сполученні, а від-
повідач зобов'язується вчасно, 
у терміни, обумовлені в кожному 
окремому випадку, здійснювати 
розрахунки з позивачем. 

При розгляді справи по суті 
з’ясувалося, що договір не міс-
тить усіх реквізитів відповідача, 
а відповідальна посадова особа 

відповідача, від імені якої під-
писано договір, заперечує свій 
підпис. Дійсно, у відповідності зі 
ст. 9 Закону України «Про тран-
спортно-експедиторську діяль-
ність» [10, ст. 9] істотними умо-
вами договору транспортного 
експедирування є відомості про 
сторони договору: для юридич-
них осіб – резидентів України 
найменування, місцезнаходжен-
ня та ідентифікаційний код в 
Єдиному державному реєстрі 
підприємств та організацій Укра-
їни. Проте при розгляді спра-
ви по суті судами встановлено, 
що позивач у квітні 2009 р. ви-
конав автотранспортні послуги, 
що підтверджується товарно-
транспортними накладними та 
подорожніми листами. Позивач 
надав відповідачу для сплати 
рахунок-фактуру, податкову на-
кладну, акт здачі-прийняття ро-
біт (надання послуг). Відповідач 
вказані документи не підписав і 
не повернув, рахунок не опла-
тив. Унаслідок чого виникла за-
боргованість перед позивачем у 
сумі 57759,74 грн.

При розгляді справи суди 
попередніх інстанцій не визна-
ли товарно-транспорті накладні 
та подорожні листи як належні 
докази надання послуг з авто-
мобільних перевезень. Однак 
колегія суддів Вищого господар-
ського суду вважає такий висно-
вок судів  передчасним. У від-
повідності зі ст. 908 ЦК України, 
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яка кореспондується із ст. 307 
ГК України, за договором пере-
везення вантажу одна сторона 
(перевізник) зобов'язується до-
ставити ввірений їй іншою сто-
роною (вантажовідправником) 
вантаж до пункту призначення 
в установлений строк та видати 
його уповноваженій на одержан-
ня вантажу особі (вантажоодер-
жувачеві), а вантажовідправ-
ник зобов'язується сплатити 
за перевезення вантажу плату. 
Договір перевезення вантажу 
укладається в письмовій фор-
мі. Укладення договору переве-
зення вантажу підтверджується 
складенням перевізного доку-
мента (транспортної накладної, 
коносамента або іншого до-
кумента, встановленого тран-
спортними кодексами, статута-
ми, тощо).

Згідно з ч. 3 ст. 9 Закону 
України «Про транспортно-екс-
педиторську діяльність» факт 
надання послуги експедитора 
при перевезенні підтверджу-
ється єдиним транспортним 
документом або комплектом 
документів (залізничних, авто-
мобільних, авіаційних наклад-
них, коносаментів тощо), які ві-
дображають шлях прямування 
вантажу від пункту його відправ-
лення до пункту його призначен-
ня. Тобто кожна товарно-тран-
спортна накладна та подорожні 
листи  є самостійними договора-
ми перевезення вантажу в розу-

мінні ст. 908 ЦК України, ст. 307 
ГК України, ст. 9 Закону України 
«Про транспортно-експедитор-
ську діяльність». Відповідно до 
ст. 12 вказаного вище Закону 
клієнт (споживач послуг експе-
дитора) зобов'язаний у поряд-
ку, передбаченому договором 
транспортного експедирування, 
сплатити належну плату експе-
дитору, а також відшкодувати 
документально підтверджені ви-
трати, понесені експедитором в 
інтересах клієнта в цілях вико-
нання договору транспортного 
експедирування.

Вирішуючи справу по суті, 
суди виходили із загальних 
приписів статей 525, 526 ЦК 
України, а також ч. 1 ст. 193 ГК 
України, якою встановлено, що 
суб'єкти господарювання та інші 
учасники господарських відно-
син повинні виконувати госпо-
дарські зобов'язання належним 
чином відповідно до закону, ін-
ших правових актів, договору, а 
за відсутності конкретних вимог 
щодо виконання зобов'язання − 
відповідно до вимог, що в пев-
них умовах звичайно висува-
ються. Проте судам належало 
надати правову оцінку товар-
но-транспортним накладним 
як письмовій формі договору 
перевезення вантажу з огляду 
норм спеціального транспорт-
ного законодавства, встановле-
них, зокрема ст. 908 ЦК України, 
ст. 307 ГК України,  ст. 916, 931 
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ЦК України, Правилами пере-
везень вантажів автомобільним 
транспортом в Україні.

Таким чином, розгляд су-
дової практики свідчить, що 
суб’єкти господарювання широ-
ко використовують такий спо-
сіб захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання як 
визнання наявності або відсут-
ності прав, передбачений ст. 20 
ГК України. Підставами для за-
стосування якого є порушення, 
оспорювання, невизнання пра-
ва чи загроза вчинення таких 

дій у майбутньому. При цьому 
не завжди ініціатор (позивач) 
в судовому порядку може до-
вести наявність відповідного 
права на спірне майно, оскільки 
результатом судового розгляду 
може виявитися навпаки відсут-
ність останнього у суб’єкта гос-
подарювання. Тому підготовка 
сторонами спору належної до-
казової бази є першочерговим 
завданням на шляху до захисту 
суб’єктами господарювання сво-
їх прав та інтересів у судовому 
порядку.

Список літератури: 1. Архів вищого господарського суду [Електрон. ресурс]. – Режим 
доступу : http://arbitr.gov.ua/doc.php. 2. Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав предприятий / 
Т.Е. Абова – М. : Юрид. лит., 1975. – 216 с. 3. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и 
законность / С.Н. Братусь – М. : Юрид. лит., 1976. – 215 с.  4. Бринцев О. В. Визнання права 
як спосіб захисту права /  О. В. Бринцев // Вісник Хмельницького ін-ту регіон. упр. та права. − 
2002. − № 2. – С. 81−83. 5. Вершинин А.П. Способы защиты гражданських прав в суде : дисс. 
в виде научн. докл.… д-ра юрид. наук / А.П. Вершинин – СПб., 1998. – 55 с. 6. Господарський 
кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon1.rada.gov.ua. 7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 
3-є вид., перероб. і доп. / [за ред. О. В Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця]. – К. : 
Юрінком Інтер, 2008. – Т. І. – 832 с. 8. Пігач Я.М. Господарське законодавство : Навч. посіб. / 
Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с. 9. Притика Д.М. 
Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: в 4 т. − Т. 1 / Д.М. Притика, 
В.Я. Карбань, В.Г. Ротань – К. – Севастополь : ін-т юрид. досліджень, 2000. – 944 с. 
10. Про транспортно-експедиторську діяльність : Закон України від 01.07.2004 р., № 1955 
р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 11. Тертишніков В.І. За-
хист сімейних правовідносин в цивільному судочинстві / В. І. Тертишніков – Х., 1976. – С.9. 
12. Цивільне законодавство України. – Ч. 1 : [підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів 
освіти] / за ред. проф. Ч. Н. Азімова, доцентів С. Н. Приступи, В. М. Ігнатенка. – Х : Право, 
2000. – 268 с. 13. Цивільне та сімейне право України: підруч. / за ред. Є. О. Харитонова , 
Н. Ю. Голубєвої – К. : Правова єдність, 2009. – 968 с. 14. Цивільний кодекс України: Закон Украї-
ни від 16.01.2003 р.,  № 435 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
15. Щербина В. С. Про форми захисту прав суб’єктів господарювання /  В. С. Щербина // Укра-
їнське комерційне право. − 2007. − № 8. – 80с.

ПРИЗНАНИЕ ПРАВА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Никитченко Н. В.

В статье проведен анализ применения на практике положений ст. 20 Хозяйственно-
го кодекса Украины в части признания наличия или отсутствия прав як одного из способов 
защиты интересов субъектов хозяйствования, исследовано влияние последних на соверше-
ние правоотношений в сфере хозяйственной деятельности, а также с помощью анализа су-
дебной практики сформулированы проблемные вопросы в этой области. 

Ключевые слова: признание права, отсутствие прав, защита, субъекты хозяйствования.
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ACKNOWLEDGEMENT OF THE RIGHT AS THE WAY
 TO PROTECT THE RIGHTS OF ECONOMIC AGENTS

Nikitchenko N.V.

In this article applying in practice of the provisions of 20th Art. of the Economic Code of 
Ukraine in the context of the acknowledgement of the presence or absence of the rights as one of 
the ways to protect the interests of economic agents is analyzed, impact of the economic agents 
on the legal relations implementation in the sphere of economic activity is researched, as well as 
problems in this area are formulated through the analysis of judicial practice. 

Key words: acknowledgement of the rights, absence of the rights, protection, economic agents.
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МЕХАНІЗМИ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЕНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Правовідносини щодо ви-
вільнення працівників завжди 
пов’язані з несприятливими 
наслідками для господарської 
діяльності підприємства, уста-
нови, організації і, відповідно, 
залежать від волі їх власника 
або уповноваженого ним органу. 
А це, у свою чергу, дещо пору-
шує загальні засади трудового 
законодавства України, які про-
голошують високий рівень умов 
праці та всіляку охорону трудо-
вих прав працівника.

Різним аспектам захисту 
інтересів працівників при їх ви-
вільненні приділяли увагу у сво-
їх працях Л. Вальрас, В. С. Ве-

недіктов, М. І. Іншин, В. В. Ла-
зор, Л. І. Лазор, П. Д. Пилипенко, 
С. М. Прилипко, Н. М. Хуторян, 
О. М. Ярошенко та ін. Проте в 
сучасному механізмі юридично-
го захисту інтересів працівників 
при вивільненні ще залишаєть-
ся низка невирішених проблем, 
які потребують додаткового 
опрацювання.

Метою даної статті є роз-
робка механізмів подальшого 
вдосконалення зайнятості ви-
вільнених працівників.

Безперечно, поліпшення 
певних правових інститутів мож-
ливе тільки за наявності сут-
тєвої нормотворчої підтримки, 
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тобто завдяки закріпленню но-
вих, модифікованих норм в сис-
темі права України. Як зазначає 
В. С. Венедіктов, трудове право 
України, регулюючи трудові й 
тісно пов’язані з ними відносини, 
являє собою сукупність чисель-
них юридичних норм, які ззов-
ні мають певну форму (закон, 
указ, постанова, розпорядження 
та ін.) [1, с. 38]. При цьому ініціа-
тором пристосування норматив-
ної бази до реалій сьогодення 
повинна бути держава, і не тому, 
що вона через свої органи ви-
ступає нормотворцем і гарантом 
трудових та соціальних прав 
працівників. Ні, це пов’язано, 
передусім, з тим, що громадя-
ни, як власники робочої сили, 
мають за мету реалізувати своє 
право на працю шляхом пошуку 
підходящої оплачуваної роботи. 
Роботодавець зацікавлений в 
наймі робочої сили для органі-
зації та здійснення виробничої 
та іншої діяльності, що прино-
сить йому прибуток. Держава 
виступає у даних відносинах 
регулятором і координатором, 
сприяючи їх централізованому 
розвитку. Вона сприяє виникнен-
ню та поширенню соціального 
партнерства між громадянами 
(найманими працівниками) та 
роботодавцями – майбутніми 
суб’єктами трудових відносин. 
При цьому держава ставить собі 
за мету не тільки забезпечення 
постійного зростання виробни-

цтва, але й стягнення відповід-
них податків з роботодавців і 
працівників.

Дійсно, на сучасному етапі 
суспільного розвитку регулю-
вання трудових відносини по-
ступово еволюціонує від цен-
тралізованого державного до 
договірного приватного з вико-
ристанням механізмів соціаль-
ного партнерства. При цьому 
кінцевим етапом зазначеного 
процесу все одно залишається 
закріплення нових механізмів 
регулювання трудових відносин 
на нормотворчому рівні. Як за-
значає В. І. Щербина, розвиток 
закріплених Конституцією осно-
вних напрямків правового регу-
лювання праці здійснюється за 
допомогою кодифікованих актів 
і поточних законів [6, с. 55]. 

На даний час кодифікова-
ним актом, який регулює трудо-
ві відносини, є Кодекс законів 
про працю України. Це кодифі-
кований нормативно-правовий 
акт, основною метою якого є 
регулювання трудових відносин 
та відносин тісно пов’язаних з 
ними. Він є основним норматив-
но-правовим актом, що регулює 
трудові відносини, та відноси-
ни, тісно, пов’язані з ними на 
території України.

Кодекс законів про працю 
України затверджено Законом 
УРСР від 10 грудня 1971 р. і вве-
дено в дію з 1 червня 1972 р. 
З 1973 р. Верховна Рада Украї-
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ни внесла зміни до цього Кодек-
су більш як 50 законами, а також 
декретами Кабінету Міністрів 
України. Унаслідок цього з 256 
статей та преамбули істотних 
змін зазнала 221 стаття, деякі 
з них – неодноразово. Із Кодек-
су було виключено 20 статей, а 
включено 35, частину з яких вже 
виключено. Нині він складаєть-
ся з преамбули та 280 статей. 
Незважаючи на чисельні зміни, 
чинний Кодекс законів про пра-
цю України не відповідає вимо-
гам ринкової економіки.

Моральне застаріння поло-
жень Кодексу зумовило необхід-
ність подання до нормотворчих 
органів проекту нового кодифі-
кованого акта у сфері регулю-
вання трудових відносин з ме-
тою визначення основних засад 
і механізмів реалізації трудо-
вих прав і гарантій працівників, 
створення належних умов праці 
та забезпечення захисту інтер-
есів працівників і роботодавців 
в умовах ринкової економіки з 
урахуванням положень міжна-
родно-правових документів з пи-
тань праці. Наслідком цього ста-
ла реєстрація у Верховній Раді 
України 4 грудня 2007 р. проек-
ту Трудового кодексу України 
під № 1108.

У даному проекті здійснено 
спробу кодифікувати та уніфі-
кувати трудове законодавство, 
зокрема закони України «Про 
оплату праці», «Про відпустки», 

«Про колективні договори і уго-
ди», «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів 
(конфліктів)» та частково За-
кон України «Про охорону пра-
ці». Положення законопроекту 
структуровано в 9 книгах, що 
включають загальні положен-
ня та присвячені регулюванню 
окремих інститутів трудового 
права. Окрім систематизації 
трудового законодавства автори 
зробили спробу створити нові 
нормативні положення, спрямо-
вані на вдосконалення право-
вого регулювання трудових від-
носин. У проекті приділено увагу 
більш конкретному визначенню 
сфери дії трудового законодав-
ства, в тому числі межі його по-
ширення на відносини окремих 
категорій працівників та більш 
детального врегулювання їх 
умов праці, порядку прийняття 
і дії нормативно-правових актів. 
Заслуговують на увагу пропо-
зиції закріпити положення щодо 
прийняття рішення на користь 
працівника у разі неоднознач-
ного трактування встановлених 
прав працівника чи роботодавця 
(так званий «конфлікт інтере-
сів»); поширення трудового зако-
нодавства на трудові відносини, 
безпідставно визначеними ци-
вільно-правовими договорами; 
запровадження компенсації за 
відмову роботодавцем у надан-
ні роботи за укладеним трудо-
вим договором, при порушенні 
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встановлених строків виплати 
заробітної плати; встановлення 
залежності розміру вихідної до-
помоги при скороченні від без-
перервного стажу роботи тощо.

Вивільненню працівників у 
проекті Трудового кодексу Укра-
їни присвячена гл. 6 «Припинен-
ня трудових відносин», а саме 
§ 4, який має назву «Розірвання 
трудового договору за ініціати-
вою роботодавця у зв’язку зі ско-
роченням». Наприклад, відпо-
відно до ст. 98 проекту Кодексу, 
за наявності умов економічного, 
технологічного, структурного, 
організаційного характеру (лік-
відація, злиття, приєднання, по-
діл, виділення, перетворення, 
перепрофілювання юридичної 
особи – роботодавця, зміни в 
організації виробництва та пра-
ці), якщо використання праці 
працівника стає для роботодав-
ця неможливим або недоціль-
ним, допускається розірвання 
трудового договору за його ініці-
ативою у зв’язку зі скороченням 
чисельності або штату працівни-
ків. При цьому в разі скорочен-
ня чисельності роботодавець 
має право в межах однорідних 
професій і посад провести пе-
рестановку (перегрупування) 
працівників і перевести більш 
кваліфікованого працівника, по-
сада якого скорочується, за його 
згодою на іншу посаду, звільнив-
ши з неї з цих підстав менш ква-
ліфікованого працівника. Зазна-

чена норма поширюється і на 
випадки звільнення працівника 
в разі, якщо він не погоджується 
із запропонованою роботодав-
цем зміною умов праці, а також 
у разі припинення фізичною осо-
бою функцій роботодавця.

Слід зазначити, що запро-
понована в проекті редакція 
підстав звільнення працівників 
у зв’язку із скороченням розши-
рює можливості роботодавця 
у порівняні із чинними вимога-
ми. Пунктом 1 ст. 40 Кодексу 
законів про працю України [2] 
таке звільнення обумовлене 
саме зміною в організації ви-
робництва і праці, в тому числі 
у разі ліквідації, реорганізації, 
банкрутства або перепрофі-
лювання, що об’єктивно може 
спричинити скорочення чисель-
ності або штату працівників. У 
свою чергу, проект Трудового 
кодексу України робить акцент 
на досить невизначеному фор-
мулюванні такої підстави як 
«наявність умов економічного, 
технологічного, структурного, 
організаційного характеру» із 
зазначенням визначальної умо-
ви – «якщо використання праці 
працівника стає для робото-
давця неможливим або недо-
цільним». Таку умову, як зміни в 
організації виробництва і праці 
перенесено у категорію однієї із 
«звичайних» у переліку визна-
чених у дужках прикладів умов 
різного характеру. При цьому 
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серед обставин, що призво-
дять до скорочення, зазначено 
й перетворення, що визначає 
зміну організаційно-правової 
форми суб’єкта господарюван-
ня, за якого до нової юридичної 
особи переходять усі права та 
обов’язки попередньої. 

У разі виникнення загрози 
масових звільнень працівни-
ків у зв’язку зі скороченням ро-
ботодавець для їх запобігання 
зобов’язаний з урахуванням 
пропозицій виборного органу 
первинної профспілкової органі-
зації (профспілкового представ-
ника) тимчасово застосовувати:

1) обмеження або припинен-
ня прийняття на роботу нових 
працівників;

2) обмеження надурочних 
робіт та робіт у вихідні дні;

3) зупинення роботи окре-
мих структурних підрозділів чи 
юридичної особи в цілому з на-
данням працівникам за їхньою 
згодою відпусток без збережен-
ня заробітної плати або з част-
ковим її збереженням на строк 
до двох місяців;

4) запровадження для пра-
цівників окремих структурних 
підрозділів або юридичної осо-
би в цілому режиму неповного 
робочого часу на строк, що не 
перевищує шести місяців, але 
не менше половини від норми 
робочого часу;

5) поетапне звільнення пра-
цівників у зв’язку зі скороченням;

6) надання працівникам мож-
ливості навчання, перенавчання 
або підвищення кваліфікації;

7) інші передбачені угодами 
і колективним договором заходи, 
рекомендовані державною служ-
бою зайнятості, а також за резуль-
татами консультацій з виборним 
органом первинної профспілкової 
організації (профспілковим пред-
ставником) або вільно обраними 
працівниками представниками 
(представником).

Слід зазначити, що з метою 
встановлення єдиних підходів до 
регулювання порядку масових 
звільнень вбачається недоціль-
ним закріплювати передбачену 
в проекті вимогу щодо встанов-
лення критеріїв їх визначення в 
угодах і колективних договорах, 
що призведе до неоднорідного 
регулювання трудових відносин. 
При вирішенні цього питання 
варто взяти до уваги положен-
ня міжнародних норм, зокрема 
Директиви 98/59/ЄС від 20 лип-
ня 1998 р. «Про зближення за-
конодавства держав стосовно 
скорочення штатів», що перед-
бачає законодавче визначення 
державами поняття масових 
(колективних) звільнень та від-
повідних критеріїв.

Саме тому в новому Тру-
довому кодексі необхідно пе-
редбачити право працівників, 
попереджених про вивільнен-
ня, розірвати трудовий договір 
у будь-який зручний для них 
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термін. Причому, звільнення в 
даному випадку має здійсню-
ватися за всіма правилами ви-
вільнення (виплата вихідної 
допомоги, відповідний запис у 
трудову книжку).

Одним з організаційно-пра-
вових засобів захисту інтересів 
працівників при вивільненні у 
зв’язку зі скороченням числен-
ності або штату працівників є 
обов’язок роботодавця отрима-
ти згоду профспілкового органу, 
який діє на підприємстві, на ви-
вільнення кожного конкретного 
працівника [3, с. 43].

На даний момент у науковій 
літературі з’являються досить 
різноманітні погляди на необ-
хідність згоди профспілкового 
органу як необхідної умови для 
розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця.

Професор О. І. Процевский 
у своїх роботах ставить під сум-
нів доцільність надання проф-
спілковому органу права на 
участь у розірванні трудового 
договору за наявності Закону 
України «Про колективні дого-
вори і угоди» та при реальному 
переходу суспільства до ринко-
вої економіки. Він стверджує, 
що розірвання трудового дого-
вору – це, перш за все, справа 
тих, хто його уклав [5, с. 14]. 
П. Д. Пилипенко зазначає, що 
у згоді профспілкового органу 
на звільнення працівника з іні-
ціативи роботодавця не врахо-

вуються інтереси іншої сторони 
трудового договору – робото-
давця [4, с. 90]. 

З цього випливає, що за-
конодавець не надає достат-
нього значення обов’язковості 
згоди профспілкового органу на 
вивільнення працівника. Цим, 
мабуть, обумовлюються і не 
досить серйозне ставлення ро-
ботодавців до обов’язку отрима-
ти згоду профспілкового органу 
на вивільнення.

Здійснення зазначених дій 
сприятиме подальшому рефор-
муванню діючого трудового за-
конодавства України з метою 
забезпечення соціальної захи-
щеності та трудової самостій-
ності вивільнених працівників.

Таким чином,  для подальшо-
го реформування чинного зако-
нодавства про працю доцільним 
є врахування таких висновків:

1. З позиції ефективної тру-
дової зайнятості доцільною є 
постанова на облік у службі за-
йнятості й тих працездатних гро-
мадян, що мають роботу, але не 
задоволені характером чи умо-
вами праці та намагаються змі-
нити місце роботи. Зазначені дії 
надали б організований характер 
стихійному руху робочої сили.

2. Діюче трудове законодав-
ство України потребує запро-
вадження поняття «професійна 
еластичність робочої сили», яке 
передбачало б уміння праців-
ника безперервно оновлювати 
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свої навички та знання шляхом 
постійного впродовж трудового 
життя підвищення кваліфікації 
та перенавчання. Впроваджен-
ня зазначеного поняття обумов-
лено розвитком технічного про-
гресу і постійним відставанням 
від нього якості робочої сили.

3. У вітчизняному законодав-
стві майже не приділено уваги 
масовому вивільненню праців-
ників, яке передбачає звільнен-
ня від роботи працівників лікві-
дованих підприємств, а також 
звільнення значної (для окремої 
організації) кількості працівників. 
На цей час таку спробу здійсне-
но у проекті Трудового кодексу 
України, але все одно положен-
ня щодо масового звільнення в 
зазначеному нормативному акті 
потребують удосконалення з 
урахуванням світового досвіду.

4. Для подальшого вдоскона-
лення програми зайнятості насе-
лення є необхідним розроблення 
механізму заохочення робото-
давців, які активно співпрацюють 
з органами служби зайнятості. 
Таке заохочення може полягати 
у праві на податкові пільги, без-
коштовну інформацію про стан 

ринку праці, компенсації в разі 
упередження попереднього ви-
вільнення працівників з метою 
забезпечення їх зайнятості, а та-
кож за організацію прийнятих на 
роботу громадян, вивільнених з 
інших організацій та ін.

5. Посилення соціальної за-
хищеності працівника є неможли-
вим без його постійної професій-
ної перепідготовки, яка повинна 
обов’язково здійснюватися впро-
довж усього трудового життя пра-
цівника та забезпечувати зв'язок 
і безперервність первинного на-
вчання й подальшої перепідго-
товки та підвищення кваліфікації. 
Це обумовлено як прискоренням 
темпу науково-технічного прогре-
су, що спричиняє швидке мораль-
не старіння знань, умінь, а також 
професії. Уявляється необхідним 
упровадження провідного прин-
ципу західного світогляду, відпо-
відно до якого, не працівник по-
винен турбуватися про майбутнє 
розірвання трудових відносин з 
ініціативи роботодавця, а безпо-
середньо роботодавця повинні 
хвилювати наслідки звільнення 
висококваліфікованого та профе-
сійно орієнтованого працівника.
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РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ І 
РИНОК ПРАЦІ В УКРАЇНІ: ПРАВОВІ 

АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

У сучасних умовах одним з 
найважливіших елементів рин-
кової економіки є ринок праці, 
який відображає співвідношен-
ня попиту і пропозиції на робо-
чу силу на певному етапі розви-
тку економічної системи країни. 
Процеси, що відбуваються на 
ринку праці, не залишаються 
осторонь уваги держави, яка 
тими чи іншими засобами нама-
гається впливати на стан зайня-
тості, економічну, регіональну 

та соціальну складові остан-
ньої. Тож правове регулювання 
в цій сфері є важливим інстру-
ментом  регуляторного впливу. 
Тому наукова спільнота виявляє 
підвищену увагу до зазначе-
них проблем. Наприклад, 19 – 
21 травня 2011 р. Українською 
асоціацією фахівців трудово-
го права за підтримки Севас-
топольського інституту бан-
ківської справи Української 
академії банківської справи 
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Національного банку України у 
м. Севастополі було проведено 
науково-практичну конферен-
цію на тему: «Правові засади 
працевлаштування та зайнятос-
ті населення в умовах ринкової 
економіки». Традиційно ця про-
блематика цікавить правознав-
ців-трудовиків, проте останнім 
часом у науці права соціаль-
ного забезпечення з’являються 
відповідні дослідження. Дана 
стаття підготовлена автором на 
основі доповіді, зробленій на 
конференції, і відображає пев-
не уявлення про процеси, які 
відбуваються на ринку праці під 
впливом заходів із реформу-
вання соціального страхування.

Нормами права регламен-
туються засоби соціальної полі-
тики у сфері зайнятості, в тому 
числі пов’язані з функціонуван-
ням соціального страхування. 
Останнє відіграє суттєву роль 
не лише щодо запобігання на-
станню негативних наслідків 
безробіття, але й певною мірою 
впливає на стан ринку праці, ві-
діграючи стимулюючу функцію 
щодо розширення можливостей 
використання найманої праці. 

Наведене зумовлює значний 
науковий інтерес до вивчення 
проблем ринку праці, зайнятості 
й безробіття. Ці питання є пред-
метом дослідження правників, 
економістів, соціологів, про що 
свідчать роботи В. П. Владими-
рової, Б. М. Генкіна, М. Л. Голов-

ка, О. А. Грішнової, Е. М. Лі-
банової, В. П. Пастухова, С. В. По-
пова, В. В. Юровської та ін. 
[Див.: 3–7; 13; 16]. 

Не ставлячи перед собою 
завдання проаналізувати всі 
правові аспекти ринку праці в 
Україні, автор має на меті дослі-
дити вплив на стан цього ринку 
заходів із реформування соці-
ального страхування на сучас-
ному етапі. 

Світова фінансова криза, на-
слідки якої Україна відчуває до 
цього часу, підштовхнула владу 
до деяких кардинальних кроків, 
покликаних підвищити ефектив-
ність соціального захисту. Але 
вони, як виявилося, спрямовані 
на забезпечення економії дер-
жавних коштів, а також ресурсів 
страхових фондів. Тож постає 
питання щодо їхньої соціальної 
ефективності.

Одним із перших заходів у 
цьому напрямку стало прийнят-
тя Закону «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо 
зменшення впливу світової фі-
нансової кризи на сферу за-
йнятості населення» [2; 2009. – 
№ 18. – Ст. 247]. Його ухвалення 
було зумовлено розростанням 
кризових явищ на ринку праці 
під впливом фінансової кри-
зи. Як  справедливо наголошує 
І.В. Пірон, сучасний стан зайня-
тості населення України харак-
теризується різким зниженням 
попиту на працю, закриттям чи 
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тимчасовим припиненням діяль-
ності підприємств, скороченням 
працівників, неповним робочим 
днем, і як наслідок – поповненням 
лав безробітних, що безпосеред-
ньо пов’язане з фінансово-еко-
номічною кризою, яка поча-
лось у другій половині 2008 р.
 і триває понині [12, с. 300]. 

Про масштаби завданої кри-
зою шкоди свідчать зокрема такі 
цифри: чисельність працівників, 
які перебували у відпустках з до-
зволу та ініціативи адміністра-
ції, з початку кризового періоду 
коливалася в межах від 1071,4 
тис. осіб у січні 2009 р. до 112,8 
тис. – у березні 2010 p., з посту-
повим зниженням до відмітки 
54,6 тис. осіб у серпні 2010 р. 
Водночас найвищий пік частко-
вої зайнятості (неповний робо-
чий день) припадав на березень 
2009 р. (1230,8 тис. осіб). Частка 
частково зайнятих протягом січ-
ня 2009 – серпня 2010 р. змен-
шилася з 10,1 до 5,0 % числа 
штатних працівників. При цьому 
найбільш стрімко зростала част-
ка зайнятих неповний робочий 
день у про-мисловості (16,8 % у 
грудні 2009 p.), що засвідчувало 
тенденції стрімкого скорочення 
обсягів виробництва [8, с. 4].

Згаданим Законом було вне-
сено зміни до законодавства 
про зайнятість та соціальне 
страхування на випадок безро-
біття. Окрім традиційних катего-
рій застрахованих осіб (наймані 

працівники, особи, які проходять 
альтернативну (невійськову) 
службу) до їх числа віднесено 
працюючих на умовах цивільно-
правових договорів, а також усіх 
військовослужбовців, окрім тих, 
хто проходить строкову службу. 
Суттєво розширено зміст понят-
тя «підходяща робота» і це роз-
ширило можливості органів дер-
жавної служби зайнятості більш 
гнучко підходити до питання 
працевлаштування безробітних. 
Для забезпечення тимчасової 
зайнятості запроваджено за-
гальнодержавні оплачувані ро-
боти. Було відновлено виплати 
допомоги по частковому безро-
біттю. Особливо слід відзначити 
той факт, що до Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування на 
випадок безробіття» [2; 2000. – 
№ 22. – Ст. 171] було внесено ст. 
71, присвячену забезпеченню 
профілактики настання страхо-
вих випадків. Цим самим ура-
ховується соціальна спрямова-
ність обов'язкового соціального 
страхування, оскільки воно має 
на меті не тільки збереження на-
явного (досягнутого) життєвого 
рівня застрахованих, але й за-
безпечує профілактику настан-
ня соціальних ризиків.

Але як справедливо від-
значає Л. Лісогор, можливість 
застосовувати норми цього За-
кону щодо виплати допомоги 
по частковому безробіттю, як і 
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допомоги безробітним на започат-
кування власного бізнесу, зале-
жали насамперед від фінансових 
можливостей Фонду соціального 
страхування на випадок безробіт-
тя. Це значно звужувало перспек-
тиви посилення гнучкості ринку 
праці в Україні, оскільки не гаран-
тувало одержання працівниками 
доходів на час вимушеної непо-
вної зайнятості [8, с. 5].

Наступним суттєвим кроком 
стало ухвалення Закону України 
«Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування» 
[2; 2011. – № 2-3. – Ст. 11]. Треба 
відзначити, що реалізація бага-
тьох його норм може негативно 
вплинути на стан ринку праці в 
державі.

Як відомо, одним із факто-
рів, що сприяють збільшенню 
економічної активності, при-
зводять до зростання потреби 
у використанні робочої сили, 
є зменшення фіскального на-
вантаження на суб’єктів госпо-
дарювання, оптимізація адміні-
стрування податків і зборів. Чи 
виконується це завдання із при-
йняттям відповідного Закону? 

Як видається, упроваджен-
ня єдиного соціального внеску 
не призвело до зниження фінан-
сового тиску на роботодавців у 
порівнянні з сумарним розмі-
ром окремих страхових внесків 
до окремих фондів соціального 
страхування. База нарахування 

внеску в окремих випадках на-
віть розширена. Наприклад, єди-
ним соціальним внеском обкла-
датиметься вся сума допомоги 
по тимчасовій непрацездатності 
(і за перші 5 днів, що оплачу-
ються за рахунок роботодавця, 
і решта, яку виплачує Фонд со-
ціального страхування від тим-
часової втрати працездатності). 
Такий порядок встановлено ч. 1 
ст. 7  згаданого Закону.

На відміну від попередньо-
го порядку єдиний соціальний 
внесок у повному обсязі справ-
ляється з доходу, одержано-
го  фізичною особою, яка не є 
суб’єктом підприємницької ді-
яльності, від надання послуги 
чи виконання роботи. Нагадає-
мо, що раніше Пенсійний фонд 
України висловлював правову 
позицію про те, що роботода-
вець міг на свій розсуд нарахо-
вувати на такі виплати внески на 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування.

Єдиний соціальний внесок 
також справляється із заро-
бітної плати, нарахованої пра-
цівникам після їх звільнення. 
Раніше така заробітна плата 
внесками на пенсійне стра-
хування не обкладалась, про 
що Пенсійний фонд України 
роз’яснив у листі від 22 серпня 
2006 р. № 10750/03-20 [15].

Із набранням чинності на-
званого вище Закону значно 
ускладнилося фінансування 
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виплати допомоги по тимча-
совій непрацездатності. Єди-
ний соціальний внесок не за-
раховується в рахунок виплати 
допомоги по тимчасовій не-
працездатності, як це було пе-
редбачено попередньою редак-
цією ч. 1 ст. 51 Закону України 
«Про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування 
у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності та витрата-
ми, зумовленими похованням» 
[2; 2001. – № 14. – Ст. 71]. Фі-
нансування виплати допомоги 
здійснюється безпосередньо зі 
страхового Фонду. Роботодавці 
мають подавати відповідні за-
явки-розрахунки, а Фонд має пе-
рерахувати страхувальнику ко-
шти протягом 10 днів з моменту 
отримання заявки. 

Зазначимо, що Закон Укра-
їни «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхуван-
ня» набрав чинності з 1 січня 
2011 р. Між тим Фонд соціаль-
ного страхування з тимчасової 
втрати працездатності затвер-
див Порядок фінансування стра-
хувальників для надання застра-
хованим особам матеріального 
забезпечення за рахунок коштів 
Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездат-
ності лише 22 грудня 2010 р. [11; 
2011. – № 6. – Ст. 306], а набрав 
він чинності 4 лютого 2011 р. Це 
призвело до утворення протя-

гом січня – лютого 2011 р. знач-
ної заборгованості зі сплати до-
помоги по тимчасовій непрацез-
датності (приблизно 400 млн 
грн). Хоча в цілому Порядок мав 
би зняти проблему залежності 
можливості отримання допомо-
ги від фінансового стану робото-
давця, адже кошти Фонду мають 
виключно цільове призначення і 
за їх рахунок не можна погаша-
ти вимоги кредиторів. Натомість 
роботодавці змушені за раху-
нок власних коштів фінансувати 
особисті потреби працівників, 
надаючи їм матеріальну допо-
могу або змушуючи відмовляти-
ся від отримання листків тимча-
сової непрацездатності. 

Відзначимо, що застосуван-
ня єдиного соціального внеску 
багато в чому ґрунтувалося на 
досвіді Російської Федерації, яка 
запровадила єдиний соціальний 
податок у 2001 р. Але цей досвід 
виявився вкрай негативним – за 
період дії єдиного соціального 
податку значно збільшився де-
фіцит Пенсійного фонду Росій-
ської Федерації, а в соціальних 
страхових фондів не вистачало 
коштів для підвищення розмірів 
соціальних виплат застрахо-
ваним особам. Фактично така 
державна соціальна політика в 
Росії призводила до згортання 
соціальних програм. У зв’язку 
з цим Уряд Російської Федера-
ції прийняв рішення ліквідувати 
єдиний соціальний податок з 
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1 січня 2010 р. та збільшити від-
рахування до Пенсійного фонду 
Росії, фонди медичного та соці-
ального страхування з 26 до 34 % 
загального фонду заробітної 
плати [9, с. 603].

Але чи не найбільший сус-
пільний резонанс викликають 
плани реформування системи 
пенсійного забезпечення, пе-
редбачені законопроектом від 
13 грудня 2010 р. № 7455 «Про 
заходи щодо законодавчого за-
безпечення реформування пен-
сійної системи». Найбільш го-
стрим при цьому є питання щодо 
підвищення пенсійного віку, а 
також встановлення обмежень 
для виплати пенсій працюючим 
пенсіонерам. 

Законопроектом передбача-
ється встановити рівний для жі-
нок і чоловіків віковий поріг для 
призначення пенсії за віком – 60 
років. Одночасно пропонується 
підвищити мінімальну трива-
лість страхового стажу, необ-
хідного для призначення пенсії 
за віком до 15 років. Стосовно 
ж пенсій за спеціальними пен-
сійними програмами (державні 
службовці, народні депутати, на-
уковці тощо) передбачено збіль-
шити вік виходу на таку пенсію 
для чоловіків до 62 років.

Дійсно, пенсійний вік в Укра-
їні є одним з найнижчих у Євро-
пі. Але вирішувати питання його 
підвищення необхідно з ураху-
ванням багатьох чинників. Пере-

дусім це стосується як загальної 
тривалості життя в Україні, так 
і тривалості періоду прожиття 
пенсіонера з моменту виходу на 
пенсію.

Крім того, на думку багатьох 
спеціалістів, підвищення пенсій-
ного віку загострить проблеми 
зайнятості. Щорічне його під-
вищення для жінок на півроку 
може спричинити щорічне збіль-
шення їхньої кількості на ринку 
праці на 150 – 180 тис. осіб [10, 
с. 4].  Це призведе до необхід-
ності створення додаткових ро-
бочих місць для працевлашту-
вання молоді, для якої звузяться 
можливості отримання робо-
ти. Не можна недооцінювати й 
інше. Особи передпенсійного 
віку більш вразливі стосовно їх 
можливого звільнення з роботи. 
Роботодавці часто створюють 
такі умови, коли відповідний 
працівник змушений полишити 
роботу. Тому доводиться вести 
мову про необхідність суттєвого 
вдосконалення правового за-
хисту осіб похилого віку від за-
грози звільнення.

Утім не можна не відзначити 
й позитивні моменти від збіль-
шення пенсійного віку і трива-
лості мінімального страхового 
стажу. По-перше, підвищення 
пенсійного віку за інших рівних 
умов означає збільшення періо-
ду працездатного віку, розширює 
можливості розвитку людського 
потенціалу та реалізації трудо-
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вих прав. Європейська страте-
гія зайнятості визначає одним із 
пріоритетних напрямків продо-
вження періоду трудового життя, 
зокрема активне старіння, на-
голошуючи на потребі викорис-
тання унікального досвіду та на-
вичок працівників старшого віку. 
По-друге, даний крок дозволить 
зменшити негативне демогра-
фічне навантаження на пенсійну 
систему. За прогнозами Інститу-
ту демографії та соціальних до-
сліджень НАН України впродовж 
2010 – 2015 рр. чисельність на-
селення працездатного віку може 
зменшитися на 1,5 млн осіб, а 
впродовж 2015 – 2020 рр. – на 2,7 
млн осіб. Збільшення пенсійного 
віку відкриває нові можливості 
для забезпечення економічного 
зростання в умовах виснаження 
трудових ресурсів [14, с. 6, 7].

Як справедливо наголошує 
В. С. Венедиктов, сучасний стан 
збереження трудового потенці-

алу в Україні потребує наполе-
гливого державного втручання, 
оскільки кількість працюючих 
практично порівнялася з кіль-
кістю пенсіонерів, а приблизно 
7 млн працездатних громадян 
використовують свій трудовий 
потенціал за кордоном [1, с. 11]. 
Тому реалізація заходів щодо 
подальшого реформування сис-
теми соціального страхування в 
Україні має спрямовуватися на 
вирішення цілого комплексу со-
ціальних викликів, що постали 
перед державою, зокрема на 
ринку праці. Цілком очевидно, 
що виключно правовими засо-
бами вирішити проблему немож-
ливо. Але науково виважений 
підхід до нормотворення, поєд-
наний із прогнозуванням можли-
вого впливу від реалізації тих чи 
інших законодавчих пропозицій, 
має убезпечити суспільство від 
загострення проблем зайнятості 
та безробіття. 

Список літератури: 1. Венедиктов В. С. Теоретико-методологічні підходи до сучасних 
проблем зайнятості та працевлаштування в Україні / В. С. Венедиктов // Правові засади зайня-
тості та працевлаштування населення в умовах ринкової економіки : матер. наук.-практ. конф., 
м. Севастополь, 19 – 21 трав. 2011 р. / за ред. В. С. Венедиктова. – Севастополь : Укр. асоц. 
фахівців труд. права, Севастопольський ін-т банківської справи Укр. акад. банківської справи 
Нац. банку України, 2011. – С. 11–14. 2. Відомості Верховної Ради України. 3. Владимирова Л. П. 
Экономика труда : учеб. пособ. / Л. П. Владимирова. – М.: Изд. дом. «Дашков и Ко», 2000. –  
220 с. 4. Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учебник. Б. М. Генкин – М. : НОРМА-
ИНФРА-М, 1998. – 384 с. 5. Головко М. Л. Зайнятість населення України: соціально-економічні, 
правові та історичні аспекти / М. П. Головко, В. П. Пастухов. – К. : Друкарня ФПУ, 1998. – 381 с. 
6. Грішанова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішанова. – К. : 
Т-во «Знання», 2009. – 390 с. 7. Лібанова Е. М. Ринок праці : навч. посіб. / Е. М. Лібанова. – К. : 
Центр навч. л-ри, 2003. –  224 с. 8. Лісогор Л. Гнучкість зайнятості на ринку праці та соці-
альний захист/ Лариса Лісогор // Праця і зарплата. – 2011. – № 13. – С. 4–5. 9. Люблін В. Д. 
Правові аспекти реформування пенсійної системи України в сучасних умовах / В. Д. Люблін, 
І. Б. Тацишин // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 600–604. 10. Маршавін Ю. Пенсійна рефор-
ма та проблеми зайнятості / Юрій Маршавін // Праця і зарплата. – 2010. – № 42. – С. 4–5. 
11. Офіційний вісник України. 12. Пірон І. В. Сучасна державна політика зайнятості населення 
в Україні / І. В. Пірон // Форум права. – 2010. – № 1. – С. 300–306. 13. Попов С. В. Зайнятість та 



Проблеми конституційного, 
господарського і трудового права

2011/117 45

ринок праці в умовах ринкової економіки : моногр. / С. В. Попов  – Сімферополь : КЮІ ОДУВС, 
2008. – 328 с. 14. Ткаченко Л. Підвищення пенсійного віку і ринок праці / Лідія Ткаченко // Пра-
ця і зарплата. – 2010. – № 30. – С. 6–7. 15. Щодо нарахування внесків на загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування на суми оплати праці працівникам, які на день виплати цих 
сум не перебувають у трудових відносинах з підприємством : Лист Пенсійного фонду України 
від 22.08.2006 р. № 10750/03-20 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/
doc/?doc_id=281313. 16. Юровська В. Становлення і розвиток загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування на випадок безробіття / І. В. Юровська // Право України. – 2004. – 
№ 10. – С. 37–41.

РЕФОРМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И РЫНОК ТРУДА 
В УКРАИНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Сильченко С. А.

Статья посвящена исследованию вопроса влияния законодательных актов, 
направленных на реформирование социального страхования, на состояние занятости  и 
рынка труда в Украине.

Ключевые слова: безработица, занятость, единый социальный взнос, пенсионный воз-
раст, социальное страхование.

REFORM OF SOCIAL INSURANCE MARKET AND LABOUR MARKET 
IN UKRAINE: LEGAL ASPECTS OF INTERACTION

Silchenko S. A.

The article presents research of infl uence of legislation that is aimed to reform social insurance 
upon employment status and labour market in Ukraine.

Key words: unemployment, employment, single social insurance fee, retirement age, social 
insurance.

Надійшла до редакції 01.06.2011 р.

УДК 349.2(47+57) Ф. А.  Цесарський,  канд. юрид. наук, доцент      
Національний університет «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ЮРИДИЧНИЙ ЗМІСТ 
ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ 

У КРАЇНАХ СНД

Трудові договори як угода 
між працівником і власником під-
приємства, установи, організації 
або уповноваженим ним органом 
чи фізичною особою, за якою 

працівник зобов'язується викону-
вати роботу, визначену цією уго-
дою, посідає дедалі значне місце 
в регулюванні трудових відносин 
на пострадянському просторі.
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Разом із тим у країнах СНД 
цей правовий інститут має пев-
ні особливості, які відрізняють 
його від західних моделей регу-
лювання трудових відносин на 
договірній основі. 

Аналізу норм законодав-
ства, яке регулює договірні тру-
дові відносини у країнах СНД, 
присвячено роботи Ж. Ю. До-
рохіної [2], С. Б. Зіядуллаєва 
[5],  К. Л. Томашевського [9; 10], 
до питань юридичної природи 
трудового договору зверталися  
К. І. Забоєв [3], Л. В. Саннікова 
[7], Л. О. Чиканова [16] та ін. 

Ці автори досить ґрунтовно 
й послідовно аналізують наці-
ональні особливості інституту 
трудового договору, разом із 
тим у науковій літературі майже 
відсутні комплексні досліджен-
ня з визначення особливостей 
трудових договорів як інституту 
трудового права на всьому по-
страдянському просторі, не до-
ведено і необхідність існування 
цього правового інституту в його 
існуючий формі. 

Отже, метою даної статті є 
визначення характерних рис та 
юридичних особливостей право-
вого регулювання інституту тру-
дових договорів у країнах СНД.

На відміну від більшості 
країн Західної Європи, трудове 
законодавство на пострадянсь-
кому просторі традиційно коди-
фіковано. У низці колишніх ра-
дянських республік уже прийнято 

нові трудові кодекси (далі – 
ТК) або інші кодифіковані закони 
замість радянських КЗпП (Бєла-
русь, Казахстан, Латвія, Росія, 
Таджикистан, Узбекистан), а в 
інших продовжують діяти істотно 
змінені КЗпП (наприклад, Азер-
байджан, Україна) [10, с. 12]. 

Для цілей даного порівняль-
но-правового дослідження на-
ведемо низку діючих кодифіко-
ваних законів країн – учасниць 
СНД, розташувавши їх у хро-
нологічному порядку (за датою 
прийняття): ТК Республіки Узбе-
кистан (1995 р.) [14]; ТК Республі-
ки Таджикистан (1997 р.) [13]; ТК 
Киргизької Республіки (1997 р.) 
[11]; ТК Республіки Білорусь 
(1999 р.) [12]; Закон Казахстану 
«Про працю в Республіці Казах-
стан» (1999 р.) [4]; ТК Російської 
Федерації (2001 р) [15].

Зміст трудового договору 
практично в усіх аналізованих 
кодексах (законах) СНД роз-
глядається як сукупність відо-
мостей (реквізитів) й умов тру-
дового договору. У свою чергу, 
набір цих відомостей і умов у 
законодавстві країн СНД має 
деякі відмінності. Практично всі 
кодекси (закони) відносять до 
обов'язкових відомостей найме-
нування (назви) сторін, що до-
зволяє їх індивідуалізувати (а ТК 
Киргизстану – також дату й міс-
це укладення договору), підпи-
си сторін, що є обґрунтованим, 
тому що зазначені відомості та 
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реквізити можуть мати важливе 
правове значення при виникнен-
ні трудових спорів.

У трудовому законодавстві 
країн СНД є загальнопошире-
ним віднесення до обов'язкових 
таких умов трудового договору: 
місце роботи, трудову функ-
цію, день початку роботи, строк 
дії трудового договору, розмір 
оплати праці. У деяких дер-
жавах (наприклад, Казахстан, 
Росія) до обов'язкових (або іс-
тотних) умов трудового дого-
вору також віднесено права та 
обов'язки сторін, характеристи-
ки умов праці, режим робочого 
часу і часу відпочинку, а також 
деякі інші [5, с. 153]. 

Останній підхід здається нам 
помилковим, тому що він при-
зводить до змішання умов тру-
дового договору і умов праці, а 
також обов'язкових і додаткових 
умов трудового договору. На наш 
погляд, обов'язковими умовами 
трудового договору, тобто таки-
ми, без яких трудовий договір не 
може вважатись укладеним, ви-
ступають тільки умови про місце 
роботи та трудову функцію. Усе 
інше  – або додаткові умови до-
говору, або відомості про умови 
праці працівника, перенесені до 
трудового договору із законодав-
ства про працю, колективних до-
говорів, угод, локальних актів.

Усі аналізовані ТК (закони) 
містять визначення трудового 
договору, що включає вказівку 

на укладення угоди між пра-
цівником і роботодавцем (на-
ймачем) і перерахування їх-
ніх основних кореспондуючих 
обов'язків. При цьому в одних 
країнах дана дефініція наведе-
на в ст. 1 кодифікованого за-
кону, присвяченого основним 
поняттям і використовуваним 
термінам (Бєларусь, Казах-
стан), в інших – у розділах (гла-
вах), присвячених трудовому 
договору (Киргизстан, Росія, 
Таджикистан, Узбекистан). Пер-
ший підхід уявляється більш 
обґрунтованим, тому що понят-
тя «трудовий договір» є наскріз-
ним у трудовому праві й вико-
ристовується в різних правових 
інститутах.

Сторона, яка наймається, в 
усіх країнах іменується праців-
ником. Що стосується сторони, 
котра наймає, то в різних країнах 
вона називається по-різному: ро-
ботодавець (у Таджикистані ), на-
ймач (у Білорусі та Киргизстані). 

У трудовому законодавстві 
країн СНД спеціально регулю-
ється питання про строк трудо-
вого договору. У законодавстві 
Киргизстану та Узбекистану до-
дається вказівка на можливість 
укладення трудового договору 
для виконання певної роботи, у 
ТК Казахстану – для заміщення 
тимчасово відсутнього праців-
ника, а у ТК Бєларусі й Узбе-
кистану – ще й для виконання 
сезонних робіт. Таким чином, 
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у різних країнах строк, на який 
укладаються трудові договори, 
а відтак і кількість їхніх видів, ва-
ріюється від двох до п'яти років 
залежно від градації строкових 
трудових договорів у широкому 
сенсі. До переваг ТК Росії мож-
на віднести обмеження у ст. 59 
сфери застосування строкових 
трудових договорів [10, с. 13]. 

Трудове право пострадян-
ських республік забороняє необ-
ґрунтовану (незаконну) відмову 
громадянам у прийомі на робо-
ту. При цьому в законодавстві 
використовуються дві різні мо-
делі даної заборони: закріплен-
ня конкретного переліку підстав 
необґрунтованої відмови в при-
йомі на роботу (Білорусь, Кир-
гизстан) або встановлення даної 
заборони без повної конкретиза-
ції таких підстав (Росія, Таджи-
кистан, Узбекистан) [2, с. 56]. 

Другий підхід більш обґрун-
тований,  оскільки в законі, на 
нашу думку, неможливо перед-
бачити вичерпний перелік під-
став необґрунтованої (незакон-
ної) відмови у прийомі на роботу. 

Нарешті, в усіх кодексах 
країн-учасниць СНД наявні схо-
жі правила про попереднє ви-
пробування і наслідки того, що 
працівник його не витримав. 
Термін попереднього випро-
бування в усіх нових кодексах 
(законах) становить, за за-
гальним правилом, не більше 
трьох місяців. ТК Таджикистану 

допускає відхилення від цьо-
го правила в законі, а ТК Росії 
встановлює подовжений строк 
попереднього випробування (до 
шести місяців) для керівників 
організацій та їхніх заступників, 
керівників філій, представництв 
та інших відособлених струк-
турних підрозділів організацій. 
До строку випробування не за-
раховуються період тимчасової 
непрацездатності працівника й 
інші періоди, коли працівник був 
відсутній на роботі з поважної 
причини (причина відсутності 
на роботі в цьому випадку не 
має правового значення за ТК 
Бєларусі і Росії).

У всіх нових ТК значно по-
ліпшено структуру зміни трудо-
вого договору: у ТК Киргизстану 
та Узбекистану у відповідних 
главах виділено підрозділи, а в 
ТК Білорусі і Росії – окремі гла-
ви; норми про трудові відносини 
при зміні власника або реоргані-
зації наймача-юридичної особи 
віднесено до даного підінститу-
ту (крім ТК Бєларусі та Узбекис-
тану); у відповідних підрозділах, 
главах урегульовано переве-
дення за станом здоров'я.

Загальні правила про зміну 
трудового договору й умов праці 
з усіх проаналізованих ТК країн 
CHД зазначено тільки в ТК Узбе-
кистану 1995 р. У ст. 88 даного 
кодексу регулюється загальний 
порядок установлення і зміни 
умов праці, а також розкрива-
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ються поняття «умови праці», 
«соціальні фактори» та «вироб-
ничі фактори» [2, с. 78]

У низці нових ТК країн СНД 
(особливо Бєларусі та Киргиз-
стану) розмежовуються такі по-
няття, як переведення, пере-
міщення і зміна істотних умов 
праці. Якщо переведення ви-
значається як зміна трудової 
функції працівника, доручення 
роботи в іншій місцевості або в 
іншого наймача, то переміщен-
ня – це доручення працівникові 
попередньої роботи на новому 
робочому місці, механізмі, агре-
гаті. У свою чергу, зміна істотних 
умов праці пов'язана з моди-
фікацією окремих умов праці, 
частково конкретизованих зако-
ном. Такий підхід до визначення 
даних категорій, який можна на-
звати традиційним, характерний 
не для всіх ТК держав СНД.

У ч. 2 ст. 35 і ст. 36 ТК Та-
джикистану категорію «зміна іс-
тотних умов праці» [13] як і в ст. 
89 ТК Узбекистану [14] й ст. 19 
Закону «Про працю в Республіці 
Казахстан» [4] повністю заміне-
но поняттям «зміна умов праці», 
що, з одного боку, розширює 
можливості наймачів з односто-
роннього корегування не тільки 
істотних, але взагалі будь-яких 
умов праці з попередженням 
працівника, а з іншого – наймачі 
тепер зобов'язані обґрунтовува-
ти зміну навіть несуттєвих умов 
праці робітників, що на практи-

ці не завжди зумовлено еконо-
мічними, організаційними або 
виробничими причинами. У ТК 
Киргизстану чітко визначено по-
няття переведення, переміщен-
ня й зміна істотних умов праці, 
але невдало, на наш погляд, 
уведено додаткову категорію 
«зміна умов праці» за відсутнос-
ті чітких критеріїв її відмежуван-
ня від зміни істотних умов пра-
ці. Сама ж ідея про нормативне 
регулювання зміни умов праці є 
цікавою й має під собою теоре-
тичну основу.

Якщо йти шляхом розширен-
ня поняття переведення, то більш 
логічним є підхід, використаний у 
ТК Таджикистану. Згідно зі ст. 36 
даного Кодексу [13] роботодавець 
має право змінити умови праці, 
якщо вони визначені в технології 
та організації виробництва. Але 
якщо відбувається зміна істотних 
умов праці, зумовлених угодою 
сторін і не пов'язаних з обґрунто-
ваними виробничими, організа-
ційними, технологічними та еко-
номічними причинами, то вони 
визнаються переведеннями й ви-
магають узгодження з працівни-
ком (ч. 2 ст. 35 ТК). Проте і в цьо-
му підході вбачається прогалина,  
оскільки не ясно, що робити робо-
тодавцеві, коли змінюються умо-
ви праці, не необумовлені угодою 
сторін і не пов'язані із зазначени-
ми причинами: у цьому випадку 
не буде ні переведення, ні одно-
сторонньої зміни умов праці. 
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Сама ж процедура переве-
дення, переміщення і зміни (іс-
тотних) умов праці в країнах СНД 
дуже близька. Переведення, як 
правило, можливе тільки за зго-
дою працівника, причому згода 
повинна бути письмовою (ч. 2 ст. 
106 ТК Киргизстану; ч. 1 ст. 72 ТК 
Росії; ч. 3 ст. 35 ТК Таджикистану; 
ч. 1 ст. 96 ТК Узбекистану; ст. 17 
Закону «Про працю в Республі-
ці Казахстан»). Крім того, за за-
конодавством Казахстану будь-
яке переведення, а Узбекистану 
– переведення на іншу постійну 
роботу, повинне оформлюватися 
внесенням змін до трудового до-
говору. Вітчизняному законодав-
цеві слід врахувати цей вдалий 
законодавчий досвід при розроб-
ці норм стосовно трудового дого-
вору в Україні. 

Важливими новелами ТК 
Таджикистану (ст. 38 і 42) і ТК 
Киргизстану (статті 113, 114) є 
врегулювання змін трудового 
договору у зв'язку з тимчасовим 
припиненням виробництва та 
обов'язків роботодавців із запо-
бігання масових звільнень пра-
цівників.

Вважаємо, що норми про 
тимчасове припинення вироб-
ництва заслуговують на увагу 
законодавців України. 

У більшості кодифікованих 
законів країн-учасниць СНД ві-
дображено ідею про те, що під-
стави припинення трудового 
договору можуть передбачати-

ся тільки в законодавстві. Ви-
ключення становлять трудові 
законодавства Киргизстану та 
Узбекистану, що допускають 
припинення трудового договору 
також на підставах, передбаче-
них у трудовому договорі (контр-
акті). Останній підхід є менш 
обґрунтованим, тому що дозво-
ляє наймачам обходити закон, 
передбачаючи численні й недо-
статньо конкретизовані додатко-
ві підстави розірвання трудового 
договору [9, с. 70].

Разом із тим слід зазначити, 
що для трудових кодексів Росії, 
Білорусі та інших країн СНД ха-
рактерним є розгляд трудового 
договору як угоди щодо здій-
снення і забезпечення трудової 
функції, на відміну від європей-
ської традиції, де даний вид до-
говорів розглядається як цивіль-
но-правовий [1, с. 328]. Саме це 
обумовлює той факт, що ступінь 
регламентації укладення трудо-
вих договорів у трудових кодек-
сах країн СНД значно вищий, 
ніж у країнах ЄС. 

Зазначимо, по-перше, що 
йдеться не просто про розмеж-
ування трудового договору та 
окремих видів цивільно-право-
вих договорів (договір підряду, 
платного надання послуг тощо), 
а про визнання трудового дого-
вору цивільно-правовим дого-
вором з поширенням на весь ін-
ститут трудового договору норм 
цивільного законодавства. Це 
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скоріше теоретична проблема, 
оскільки поки дана теорія не вті-
лена в закон – вона залишиться 
лише гучною заявою.

По-друге, практична сторона 
проблеми існує в розмежуванні 
на практиці трудових відносин і 
цивільно-правових, і відповідно, 
визнанні, яким саме договором 
регулюються дані відносини.

Звернемося, насамперед, 
до позиції авторів [6; 8], які вва-
жають за необхідне ототожнити 
цивільно-правовий і трудовий 
договір.

Як аргумент такої точки зору 
називається «втрата універса-
лізму» при існуючій розмаїтості 
умов трудових договорів і ци-
вільно-правових договорів, з 
огляду на надану сторонам сво-
боду договору. Саме свобода 
договору, «плюралізм моделей 
правового регулювання» розми-
ває грань між розглянутими до-
говорами [3, с. 33].

Крім того, трудовий договір 
і цивільно-правовий договір на-
зиваються як «частина й ціле», а 
норми трудового права – як спе-
ціальні стосовно норм цивіль-
ного права [3, с. 41]. На думку 
Л. О. Чиканової [16, с. 58] та   
Л. В. Саннікової [7, с. 86, 87], 
найбільш важливим доказом, 
що свідчить про підвищення 
значення цивільного права в 
регулюванні трудових відносин, 
є не стільки очевидне стирання 
меж між трудовим договором і 

цивільно-правовим договором 
з надання послуг, скільки послі-
довна позиція законодавця, що 
має на меті об'єднати зусилля 
двох договорів у правовому за-
безпеченні єдиного предмета  – 
трудової діяльності людини. 

Нарешті, прихильники даної 
точки зору спростовують ознаки 
трудового договору, відносячи їх і 
до цивільно-правового договору.

На перший погляд дана те-
орія здається абсурдною, однак 
спростувати її можливо, тільки 
глибоко дослідивши природу, 
ознаки, умови й зміст трудово-
го договору, тому, попередньо 
обравши позицію супротивників 
даної теорії, продовжимо наше 
дослідження.

Отже, для того, щоб від-
межувати трудовий договір від 
цивільно-правового договору, 
в теорії трудового права виді-
ляються ознаки трудового до-
говору. Серед них – предметний 
характер трудового договору,  
організаційний характер трудо-
вого договору.

По-перше, предметом й 
основним змістом трудових 
відносин виступає сам процес 
праці – «жива праця», тоді як 
об'єктом майнових відносин, 
наприклад, за договором під-
ряду, є упредметнена праця, її 
результат Тому, на наш погляд, 
майновий характер договору не 
є індивідуалізуючою ознакою 
трудового договору.
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По-друге, за трудовою уго-
дою працівник зобов'язується 
виконувати роботу певного роду 
(за фахом, посадою), тоді як у ци-
вільно-правових відносинах пра-
ця пов'язана з виконанням інди-
відуально-конкретного завдан-
ня (наприклад, договір підряду).

По-третє, трудові відносини 
припускають включення праців-
ника до особового складу тру-
дового колективу підприємства 
(установи, організації), де він 
зобов'язаний виконувати вста-
новлену частину праці, дотри-
муватися режиму робочого часу, 
підпорядковуючись наявним 
правилам внутрішнього трудо-
вого розпорядку, на противагу 
тому, що виконання завдань за 
цивільно-правовими договора-
ми всіх цих атрибутів не перед-
бачає, тобто громадянин вико-
нує трудове завдання за своїм 
розсудом і на свій ризик.

На наш погляд, дані ознаки 
як і раніше виконують роль ре-
гуляторів трудових відносин на 
ринку праці, об'єднання ж тру-
дового і цивільно-правового до-
говорів, визнання їх тотожними 
може створити тільки проблеми 
як у теорії, так і на практиці укра-
їнського трудового права. 

Таке об'єднання не несе ні-
якого раціонального зерна, тому 
що немає необхідності у будь-
якій  додатковій уніфікації та 
кодифікації норм цивільного й 
трудового права в частині дого-

вірних відносин,  які в наш час 
об’єктивно склалися на україн-
ському ринку праці.

Переймати ж чужий (інозем-
ний) досвід не уявляється раці-
ональним через історико-куль-
турні та правові традиції країн 
СНД й України, тим більше, що 
найчастіше такий досвід не від-
повідає історичним традиціям 
розвитку трудового права на по-
страдянському просторі. 

Таким чином, підкреслимо, 
що при розмежуванні трудового 
і цивільно-правового договорів, 
і, насамперед на практиці, необ-
хідно враховувати таке:

1. Предмет договору: пред-
метом трудового договору є 
особисте виконання трудової 
функції (роботи певного роду), 
предметом же цивільно-право-
вого договору виступає певний 
результат, послуга, фактична 
або юридична дія, одержувані 
організацією з боку виконавця.

2. Включення працівника до 
штату організації (з визначення 
трудового договору чітко видно, 
що працівник зобов'язується 
«дотримуватися діючих в органі-
зації правил внутрішнього трудо-
вого розпорядку», отже, він стає 
частиною трудового колективу).

Таким чином, можна ствер-
джувати, що на сьогодні в тру-
довому праві об'єктивно існують 
2 моделі трудового договору, 
що віддзеркалють специфічні 
історико-економічні та соціаль-
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но-політичні особливості розви-
тку країн, які входили до складу 
СРСР, і тих, що ввійшли на сьо-
годні до складу ЄС. 

Безумовно, ці дві моде-
лі трудового договору ма-
ють рівні права на існування. 

Вони в цілому виконують єди-
ну функцію – регулюють сус-
пільні відносини на ринку 
праці й служать єдиній меті – 
захисту прав усіх учасників дого-
вірних відносин на ринку праці. 
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ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ В СТРАНАХ СНГ 

Цесарский Ф. А.

Анализируются особенности института трудовых договоров, регулируемого законода-
тельством стран СНГ. Проводится мысль о своеобразии данного правого института в этих 
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ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТИ ПРАВА 
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Під об’єктом правовідносин 
у теорії права розуміють мате-
ріальні та нематеріальні блага, 
при одержанні, передачі або ви-
користанні яких виникають пра-
ва та обов’язки учасників пра-
вовідносин. Природні об’єкти – 
складова частина навколишньо-
го природного середовища або 
все довкілля в цілому, що охоро-
няється нормами екологічного 
права. Вони наділені ознаками 
природного походження та зна-
ходяться в єдиному екологічно-
му зв’язку, можуть виконувати 
різноманітні екологічні функції та 
забезпечувати якість середови-
ща мешкання людини [1, с. 20]. 
Природний об’єкт являє со-
бою складову навколишньо-
го природного середовища і 
пов’язаний більш з екологічною 
його характеристикою. У свою 
чергу, природний ресурс є скла-
довою природного об’єкта і вико-
ристовується для задоволення 
потреб людини та суспільства. 
Природні об’єкти є компонента-
ми навколишнього природного 
середовища. А природні ресур-
си утворюють частини природ-

них об’єктів, які використову-
ються як джерела задоволення 
різних інтересів людини. При 
цьому в обох випадках йдеться 
про один природний об’єкт. 

Метою даної статті є ана-
ліз норм чинного законодав-
ства щодо природних ресурсів 
як об’єктів права комунальної 
власності. Вивченням цієї теми в 
тій чи іншій мірі займалися окре-
мі науковці, а саме: В. І. Анд-
рейцев, С. В. Размєтаєв, В. І. Сем-
чик, А. К. Соколова, Н. І. Титова,  
В. І. Федорович, В. С. Шахов, 
Ю. С. Шемшученко, М. В. Шуль-
га та ін., але повно, саме у вище-
зазначеному аспекті, питання не 
було досліджено. Для з’ясування 
окресленої проблематики ско-
ристаємося класифікацією, в 
якій взято за основу можливість 
перебувати в комунальній влас-
ності відповідних об’єктів з по-
силанням на положення чинного 
законодавства, а саме природні 
ресурси: 1) які можуть перебува-
ти у комунальній власності по-
ряд з державною та приватною 
(земля, ліси, тваринний світ); 
2) які можуть перебувати у ко-
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мунальній власності, але така 
можливість прямо не вказується 
в законодавстві (природно-запо-
відний фонд і рослинний світ); 
3) щодо яких право комунальної 
власності не закріплено на рівні 
чинного законодавства (атмос-
ферне повітря, надра та води). 
Дослідженню підлягатиме пер-
ша група зазначеної класифіка-
ції, оскільки лише стосовно цих 
об’єктів на рівні чинного законо-
давства чітко визначено право 
комунальної власності.

Зокрема, у ч. 2 ст. 83 Зе-
мельного кодексу України за-
значається, що в  комунальній 
власності перебувають усі землі 
в межах населених пунктів, крім 
земель приватної та державної 
власності, а також земельні ді-
лянки за їх межами, на яких роз-
ташовані об'єкти комунальної 
власності [2; 2002. – № 3-4. – 
Ст. 27]. У положенні зазначеної 
статті йдеться, по-перше, про 
землі в межах населених пунктів 
(крім земель приватної та дер-
жавної власності) та, по-друге, 
земельні ділянки за межами 
населених пунктів, на яких роз-
ташовані об'єкти комунальної 
власності.

Відповідно до Закону України 
«Про охорону земель» (п. 13 
ч. 2 ст. 1) земля – поверхня суші з 
ґрунтами, корисними копалина-
ми та іншими природними еле-
ментами, що органічно поєднані 
та функціонують разом з нею [2; 

2003. – № 39. – Ст. 349]. У свою 
чергу, згідно з ч. 1 ст. 79 Земель-
ного кодексу України (2001 р.), 
земельна ділянка – це частина 
земної поверхні з установлени-
ми межами, певним місцем роз-
ташування, з визначеними щодо 
неї правами.

Щодо взаємозв’язку між 
землею та земельною ділянкою, 
то у деяких джерелах зазна-
чається таке співвідношення, 
як загального (земля) та безпо-
середнього (земельна ділянка) 
[4, с. 42]. Крім цього, можна го-
ворити про первинне (земля) 
та похідне (земельна ділянка), 
оскільки коли розглядається зе-
мельна ділянка, завжди мається 
на увазі частина землі. До того 
ж, використовуючи таке поняття 
як «земля», під цим розуміються 
значні території. 

Різне розуміння обсягу по-
няття «земля» завжди тягне за 
собою невизначеність стосовно 
конкретних ділянок земної по-
верхні, тому його застосування 
при характеристиці об’єктів пра-
вового регулювання є недоціль-
ним, адже право визначається 
досить високим ступенем конкре-
тизації явищ, на які воно чинить 
свій вплив. Крім того, досить час-
то застосування в широкому зна-
ченні поняття не відповідає ви-
могам ситуації, оскільки закриває 
собою багато нюансів, які були б 
помітні у більш вузькому розумін-
ні [3, с. 43]. Наприклад, у ч. 1 ст. 83 
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Земельного кодексу України сто-
совно об’єкта комунальної влас-
ності на землю використовується 
поняття «земля», а не «земельна 
ділянка». Те ж саме поняття за-
стосовується відносно об’єкта 
державної власності на землю (ч. 1 
ст. 84 Земельного кодексу Украї-
ни). Якщо розглядати об’єкт при-
ватної власності на землю, то в 
цьому випадку використовується 
поняття «земельна ділянка», а не 
«земля». Такий об’єкт, як земель-
на ділянка, є похідним від такого 
об’єкта, як земля, і характеризу-
ється безпосередністю у відноси-
нах між конкретними суб’єктами.

Таким чином, виходячи зі 
співвідношення таких категорій 
як «земля» та «земельна ділян-
ка», право комунальної влас-
ності в загальному значені існує 
на землю, але у відносинах між 
конкретними суб’єктами воно 
трансформується у право кому-
нальної власності на земельну 
ділянку.

Окрім того, при визначенні 
об’єкта права комунальної влас-
ності на землю враховується 
територіальний аспект її зна-
ходження: в межах населених 
пунктів, крім земель приватної 
та державної власності та зе-
мельні ділянки за їх межами, 
але у взаємозв’язку з об’єктами 
комунальної власності.

Якщо з приводу земель у 
межах населених пунктів си-
туація зрозуміла, то стосовно 

земельних ділянок за їх межа-
ми – не зовсім, зокрема щодо 
об’єктів комунальної власності. 
Відповідно до ч. 1 ст. 142 Кон-
ституції України матеріальною і 
фінансовою основою місцевого 
самоврядування є рухоме й не-
рухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, земля, 
природні ресурси, що є у влас-
ності територіальних громад сіл, 
селищ, міст, районів у містах, 
а також об’єкти їхньої спільної 
власності, що перебувають в 
управлінні районних і обласних 
рад. Згідно з ч. 1 ст. 181 Цивіль-
ного кодексу України, до неру-
хомих речей (нерухоме майно, 
нерухомість) належать земельні 
ділянки, а також об’єкти, розта-
шовані на земельній ділянці, пе-
реміщення яких є неможливим 
без їхнього знецінення та зміни 
призначення [2; 2003. – № 40. – 
Ст. 356]. У ч. 2 цієї ж статті: ру-
хомими речами є речі, які можна 
вільно переміщувати у просторі. 

Проаналізувавши наведені 
статті, доходимо висновку, що ч. 
2 ст. 83 Земельного кодексу Укра-
їни потребує уточнення: у ній не-
обхідно визначитися з приводу 
об’єктів комунальної власності. 
Ними є не просто названі об’єкти 
(оскільки останніми можуть бути 
як об’єкти рухомі, так і нерухомі), 
а тільки нерухомі об’єкти кому-
нальної власності. До речі, ця 
точка зору вже була висловлена 
М. В. Шульгою [7, с. 12–18 ].   



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/11758

Щодо такого природного 
об’єкта як ліс, то відповідно до 
ч. 1 ст. 9 Лісового кодексу Украї-
ни: у комунальній власності пере-
бувають ліси в межах  населених 
пунктів, крім лісів, що перебу-
вають у державній або приват-
ній власності [2; 1994. – №17. – 
Ст. 99]. Окрім того, ч. 2 цієї статті 
закріплюється, що в комунальній 
власності можуть перебувати й 
інші ліси, набуті або віднесені до 
об’єктів комунальної власності в 
установленому законом порядку. 

Тобто, у даній статті йдеться 
про ліс, який, у свою чергу, згід-
но з ч. 1 ст. 1 Лісового кодексу 
України становить тип природ-
них комплексів, у якому поєд-
нуються переважно деревна та 
чагарникова рослинність з від-
повідними ґрунтами, трав’яною 
рослинністю, тваринним світом, 
мікроорганізмами та іншими 
природними компонентами, що 
взаємопов’язані у своєму роз-
витку, впливають один на од-
ного і на навколишнє природне 
середовище.

Окрім того, у положенні ч. 4 
ст. 1 Лісового кодексу України 
використовується таке поняття 
як лісова ділянка – ділянка лісо-
вого фонду України з визначени-
ми межами, виділена відповідно 
до цього Кодексу для ведення 
лісового господарства та вико-
ристання лісових ресурсів без 

вилучення її у землекористува-
ча або власника землі. А також 
земельна лісова ділянка – зе-
мельна ділянка лісового фонду 
України з визначеними межами,  
яка надається або вилучається 
у землекористувача чи власника 
земельної  ділянки для ведення 
лісового господарства або інших 
суспільних потреб відповідно до 
земельного законодавства (ч. 6 
ст. 1 Лісового кодексу України).

Кожне із зазначених понять 
взаємозв’язане між собою*, по-
няття «ліс» використовується 
як загальне, що конкретизуєть-
ся через поняття лісової та зе-
мельної лісової ділянки, де лісо-
ва ділянка – 1) ділянка лісового 
фонду України; 2) виділена для: 
а) ведення лісового господар-
ства та б) використання лісових 
ресурсів; 3) без вилучення її у 
(а) землекористувача або 
б) землевласника), а земельна 
лісова ділянка – 1) є  земель-
ною ділянкою лісового фонду 
України; 2) що (а) надається або 
б) вилучається); 3) у (а) земле-
користувача чи б) власника зе-
мельної ділянки); 4) для (а) ве-
дення лісового господарства 
або б) інших суспільних потреб); 
5) відповідно до земельного за-
конодавства, що мають (як лісо-
ва ділянка, так і земельна лісова 
ділянка) визначені межі. Тобто: 1) 
лісова ділянка виділяється для 

__________
* Реально право власності на «ліси» реалізується, насамперед, через право власності 

на землі лісового фонду [6, с. 76].
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ведення лісового господарства 
та використання лісових ресур-
сів, а земельна лісова ділянка – 
надається або вилучається для 
ведення лісового господарства 
або інших суспільних потреб; 2) 
лісова ділянка виділяється без 
вилучення її у землекористувача 
або власника землі, а щодо зе-
мельної лісової ділянки передба-
чається можливість її вилучення 
у землекористувача чи власника 
земельної ділянки; 3) питання 
щодо виділення лісової ділянки 
врегульовуються Лісовим кодек-
сом України, а щодо надання 
земельних лісових ділянок – Зе-
мельним кодексом України.

Окрім того, при визначен-
ні права комунальної власності 
на цей природний об’єкт вра-
ховується територіальний ас-
пект його знаходження – ліси в 
межах  населених пунктів, крім 
лісів, що перебувають у держав-
ній або приватній власності, та 
можливість перебування лісів 
на праві комунальної власнос-
ті, які набуті або віднесені до 
таких об’єктів в установленому 
законом порядку. Зазначимо, 
що останнє  формулювання не-
достатньо визначене, необхідно 
було б його більш конкретизува-
ти. Як зазначає А. К. Соколова, 
доцільно було б чіткіше визначи-

ти, яким саме критеріям повинні 
були б відповідати вказані ліси 
[5, с. 127].

Щодо об’єктів тваринного сві-
ту, то в ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про тваринний світ» вказується, 
що об’єктами тваринного  світу, 
на які  поширюється дія цього За-
кону, є: дикі тварини – хордові, в 
тому числі хребетні (ссавці, пта-
хи, плазуни, земноводні, риби та 
інші) і безхребетні (членистоно-
гі, молюски, голкошкірі та інші) в 
усьому їх видовому і популяційно-
му різноманітті та на всіх стадіях 
розвитку (ембріони,  яйця, лялеч-
ки тощо),  які перебувають у  стані  
природної  волі,  утримуються  у 
напіввільних умовах чи в неволі; 
частини диких тварин (роги, шкіра 
тощо); продукти життєдіяльності 
диких тварин (мед, віск тощо) [2; 
2002. – № 14. – Ст. 97].

У ч. 5 ст. 5 даного Закону 
зазначається, що об'єкти тва-
ринного світу в Україні можуть 
перебувати у державній, кому-
нальній та приватній власності.

У ч. 1 ст. 6 Закону: об’єкти 
тваринного світу, які утримують-
ся (зберігаються) підприємства-
ми, установами та організація-
ми державної або комунальної 
форми власності, є об’єктом 
права державної або комуналь-
ної власності*.

__________
* Питання щодо взаємозв’язку територіальних громад як суб’єктів права комунальної 

власності на об’єкти тваринного світу та підприємств, установ, організацій комунальної фор-
ми власності на утриманні (зберіганні) яких знаходяться такі об’єкти буде предметом дослі-
дження наступної статті.
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Тобто, об’єктами права ко-
мунальної власності на зазна-
чені об’єкти є, по-перше, дикі 
тварини, які перебувають у стані 
природної волі, утримуються у 
напіввільних умовах чи в неволі; 
частини диких тварин та продук-
ти їх життєдіяльності. По-друге, 
ті, що перебувають на утриманні 
(зберіганні) підприємств, уста-
нов та організацій комунальної 
власності.

Отже, враховуючи закріпле-
ні вище положення щодо роз-
глянутих об’єктів комунальної 

власності, можна дійти таких 
висновків. По-перше, право ко-
мунальної власності на природні 
ресурси виникає щодо об’єктів, 
які мають природне походження 
і знаходяться в нерозривному 
зв’язку з навколишнім природним 
середовищем. По-друге, право 
комунальної власності на при-
родні ресурси існує у цілому на 
відповідні об’єкти, але у відноси-
нах між конкретними суб’єктами 
воно трансформується у право 
комунальної власності на чітко 
визначений природний ресурс. 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТЫ 
ПРАВА КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Троцкая М. В.

Исследуются объекты права коммунальной собственности на природные ресурсы с 
анализом норм действующего законодательства. Устанавливается соотношения понятий об-
щего и частного характера. Определяются признаки соответствующих объектов. 

Ключевые слова: объекты, природные ресурсы, право собственности, право комму-
нальной собственности.

NATURAL RESOURCES AS AN OBJECT OF COMMUNAL PROPERTY LAW
Trotskaya M. V.

Objects of municipal property of natural resources are researched and rules of legislation in 
force are analyzed. Correlation of notions of general and private nature is ascertained. Attributes of 
corresponding objects are defi ned.

Key words: objects, natural resources, ownership right, municipal property right.
Надійшла до редакції 24.05.2011 р.
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УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ 
ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

тяк, В. В. Горлачук, О. С. Дорош, 
І. І. Каракаш, В. Я Малиновський,  
О. О. Погрібний, О. Ф. Скакун, 
А. М. Третяк та ін. Проте питан-
ня  функцій держави в управлін-
ській діяльності земельними ре-
сурсами є малодослідженими.

Метою статті є дослідження 
і найповніше розкриття правової 
природи та характеру функцій 
сучасної держави в управлін-
ській  діяльності земельними 
ресурсами. 

Система державного управ-
ління складається з повсякден-
ного здійснення певних функцій, 
при цьому  функції управління  
на різних етапах розвитку дер-
жави відіграють важливе зна-
чення в управлінській діяльності 
її органів. 

Термін «функція» засто-
совують для позначення ді-
яльності будь-яких державних 
органів незалежно від їх мети. 
Функціонувати – значить діяти, 
бути в дії, виконувати обов’язки. 
Функція є і обов’язок, і коло ді-
яльності, й призначення. Функція 
управління як поняття – це пев-
ний напрям спеціалізованої ді-
яльності виконавчої влади, зміст 

Загальновизнано, що зміст 
будь-якої форми державної ді-
яльності, в тому числі й управ-
лінської діяльності земельними 
ресурсами, найчастіше виявля-
ється у функції управління, зміст 
якої характеризується однорід-
ністю та цільовою спрямованіс-
тю. У теорії управління виокрем-
люють кілька основних функцій 
управління. 

Під функціями державного 
управління розуміються відносно  
самостійні, стійкі, спеціалізовані 
елементи управлінської діяль-
ності, кожен з яких при реаліза-
ції представляє: 1) певну діяль-
ність; 2) відносно відособлений 
організуючий вплив керівника 
(орган управління) на підлеглий 
персонал (об’єкт управління). 
При цьому К. С. Вельський вио-
кремлює такі функції державного 
управління: планування, функції 
організації, підбір кадрів, розпо-
рядча діяльність, координація, 
складання бюджету, контрольно-
наглядова функція  [ 5, с. 57]. 

Дослідженням функції уп-
равління в юридичній науці за-
ймалися багато науковців, серед 
яких: В. Б. Авер’янов, Ю. П. Би-
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якої характеризується однорід-
ністю та цільовою спрямованіс-
тю [2, с. 125].

Однією з важливих переду-
мов ефективної діяльності дер-
жави, органів, що її уособлюють, 
інституту державної влади за-
галом є реалізація усього комп-
лексу притаманних їм функцій, 
які взаємопов’язані між собою і 
становлять єдину,  цілісну систе-
му [15, с. 67]. 

Функції держави та її завдан-
ня зумовлюють зміст її управ-
лінської діяльності, а отже, і 
зміст державного управління. 
Суб’єктом  державного управ-
ління є відповідно організована 
система, наділена певною ком-
петенцією і державно-владни-
ми повноваженнями, що дозво-
ляють їй втілювати свою волю 
у форму керівних команд чи 
рішень, обов’язкових для вико-
нання [16, с. 22]. 

Таким чином, поняття «функ-
ції держави» є первинним, 
відправною точкою для поняття 
«функції  органів державної вла-
ди». Взаємозв’язок функцій і за-
вдань держави полягає в тому, 
що функції держави зумовлені 
її цілями та завданнями, які сто-
ять перед нею на тому чи іншо-
му етапі розвитку [18, с. 22]. 

До основних ознак функцій 
держави науковці відносять та-
кож характерні риси, які окрес-
люють межі діяльності держави 
в найважливіших сферах сус-

пільного життя – економічній, 
політичній, духовній, правовій 
та ін.; вони виникають й розви-
ваються згідно з історичними 
завданнями та цілями, служать 
їх втіленню в життя; у них вияв-
ляються  об’єктивні властивості 
держави, притаманні особли-
вості, динаміка соціально-еко-
номічних змін [4, с. 191]. 

Слід погодитися, що функції 
управління – це відносно само-
стійні й однорідні частини змісту 
управлінської діяльності, в яких 
виражається владно-організую-
чий вплив суб’єкта управління 
на об’єкт управління, що здій-
снюють на основі закону чи ін-
шого правового акта органи ви-
конавчої влади від імені держави 
з метою реалізації її завдань у 
відповідних сферах суспільного 
життя 2, с. 126]. Проте відомий 
російський юрист М. М. Коркунов 
розглядав право як підвергнуте 
змінам суспільне явище.  Ще на 
початку ХХ ст.  він стверджував: 
«Діяльність держави не залиша-
ється незмінною, не представляє 
собою постійного повторення 
одних і тих же дій та засобів, не 
розповсюджується на одні й ті ж 
предмети, не зберігає одноманіт-
ність форм» [13, с. 69]. 

Отже, залежно від історич-
них умов, з розвитком суспіль-
них відносин, появою нових 
типів державного устрою, дея-
кі елементи основних функцій 
держави  наповнюються і кон-
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кретизуються, інші функції  на-
впаки втрачають своє значення. 
Політичне й економічне рефор-
мування, закріплення права 
приватної власності, розви-
ток місцевого самоврядування 
вносять суттєві зміни у функції 
управління.

Різноманітні цілі, завдання 
та функції державного управ-
ління практично втілюються в 
реальному житті через різні за 
характером дії правомочних 
представників органів управлін-
ня, їх посадових осіб. Незалежно 
від особливості організаційно-
правового статусу того чи іншого 
державного органу,  дії посадо-
вих  осіб залежать в першу чергу 
від  рівня компетенції цих орга-
нів. Звідси,  характер дій органів 
управління, їх посадових  осіб 
при прийнятті управлінських рі-
шень  може бути різним. 

Саме «характер організації 
будь-якої установи, природно 
і неминуче визначається зміс-
том діяльності цієї установи» 
[14, с. 99]. 

Дослідження класифікацій 
функцій управління надасть нам 
можливість з’ясувати, за допо-
могою яких функцій органи ви-
конавчої влади виконують влад-
но-управлінські повноваження у 
сфері  земельних ресурсів. Саме 
завдяки функціям здійснюється  
спрямований вплив на земель-
ні ресурси з метою досягнення 
поставленої мети.

Аналіз наукових праць дає 
змогу відзначити, що функції, які 
визначають склад і спрямова-
ність держави, в юридичній нау-
ці класифікуються як:  внутрішні 
та зовнішні [19, с. 369]; постійні 
та тимчасові [6, с. 74]. Залеж-
но від сфери їх впливу (галузей 
принцип) вони поділяються на 
політичні, соціальні, ідеологічні 
й економічні; залежно від форм  
їх реалізації – правотворчі, пра-
возастосовні, правоохоронні [17, 
с. 49]. На думку О. Ф. Скакун, за-
лежно від того, в якій сфері сус-
пільного життя – внутрішній або 
зовнішній – здійснюються ті чи 
інші функції держави, вирішен-
ню яких завдань вони служать – 
внутрішньополітичних або зо-
внішньополітичних, – вони під-
розділяються на внутрішні та зо-
внішні [19, с. 369]. 

До постійних функцій  дер-
жави  відносять такі напрями 
держави, які здійснюються нею 
протягом усього періоду її існу-
вання, тоді як тимчасові функції 
виникають й існують тільки на 
певних етапах розвитку держа-
ви і в конкретних часових рам-
ках [6, с. 74].

Проте найпоширенішою у 
вітчизняній науковій літературі 
є класифікація функцій держав-
ного управління (з якою ми по-
годжуємося) на загальні, спе-
ціальні та допоміжні [3, с. 259]. 
При цьому Ю. М. Козлов під за-
гальними функціями вбачає: 
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планування; організацію, тоб-
то формування ланок систе-
ми управління; установлення 
загальних правил (наприклад 
господарювання); оперативне 
регулювання; координацію; за-
безпечення (розпорядження) 
трудовими й матеріальними 
ресурсами, фінансування; ма-
теріально-технічне постачання; 
контроль і облік [10, с. 94]. 

Останні здійснюють обслуго-
вування  загальних і спеціальних 
функцій, тому є допоміжними.  
Здійснюючи дослідження кла-
сифікацій функцій державного 
управління, слід відзначити, що 
загальні функції є притаманними 
будь якому управлінню. Такими 
функціями зокрема є планування, 
фінансування, прогнозування, 
організації, координація, облік, 
контроль [1, с. 18; 2, с. 126 –128], 
але поділ функцій на загальні, 
спеціальні та допоміжні не ви-
ключає використання однакових 
найменувань функцій для харак-
теристики їх різних видів (напри-
клад,  планування, фінансування 
належать і до загальних, і до спе-
ціальних функцій), на що звертав 
увагу В. Б. Авер’янов,  тому з ме-
тою уніфікованого їх використан-
ня ним запропонована класифі-
кації всіх цих функцій за кількома 
типовими групами за найбільш 
визначальним критерієм – цільо-
вою спрямованістю функцій від-
повідно до життєво важливих по-
треб кожного керованого об’єкта. 

Він запропонував поділити функ-
ції управління на види, які відпо-
відають цілям (завданням) щодо 
забезпечення керованих об’єктів 
на: цілевстановлюючі, ресурсо-
забезпечувальні, організаційно-
регулюючі функції, які в реаль-
ному житті тісно взаємопов’язані 
[3, с. 259 - 260]. 

Класифікація функцій дер-
жавного управління дає підста-
ви науковцям відзначити, що на 
відміну від загальних, спеціальні 
функції характеризують індиві-
дуальні особливості конкретного 
органу управління. Наприклад, 
такими спеціальними уповно-
важеними органами виконав-
чої влади у сфері державного 
контролю за використанням та 
охороною земель є Мінприроди, 
Мінагрополітики, Держземаген-
ство та ін., які характеризують-
ся цільовою спрямованістю тієї 
чи іншої функції  і яких у цих 
органів багато, але в той же час 
всі вони різні. У той же час вио-
кремлення конкретних функцій  
цих та інших уповноважених ор-
ганів у сфері земельних ресур-
сів  здійснюється за допомогою 
завдань, які стоять перед цими 
органами у сфері державного 
контролю за використанням та 
охороною земель. Ці різнома-
нітні завдання впливають на 
процес здійснення уповноваже-
ними органами своїх  владно-
управлінських функцій у галузі 
земельних відносин.
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У сфері земельних відносин 
державне управління виявляєть-
ся як розподільча діяльність дер-
жавних органів щодо організації 
раціонального використання та 
охорони земельних ресурсів. 
Практично управління земель-
ними ресурсами виявляється у 
вигляді регулювання земельних 
відносин за допомогою правових 
норм і забезпечення дотримання 
вимог земельного законодавства 
шляхом застосування необхід-
них заходів впливу. Таким чином, 
функція державного управління 
земельними відносинами у цьо-
му випадку є і функціями дер-
жавного управління земельними 
ресурсами [9, с. 111].

Для точного уявлення до-
цільно звернутися до відповід-
них нормативних актів, які ре-
гламентують   діяльність цих 
органів і розмежовують завдан-
ня управління на кілька груп: ви-
користання  та  охорона  земель; 
додержання законодавства про 
охорону земель; моніторинг ро-
дючості ґрунтів. Наприклад, від-
повідно до Закону України «Про 
державний контроль за викорис-
танням та охороною земель»:

– державний контроль за ви-
користанням та охороною  земель 
здійснює спеціально уповнова-
жений орган виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів;

– державний контроль  за  
додержанням законодавства 
про охорону земель здійснює 

спеціально уповноважений ор-
ган виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів;

– моніторинг родючості  
ґрунтів проводить  спеціально 
уповноважений орган виконав-
чої влади з питань аграрної по-
літики у сфері використання та 
охорони земельних ресурсів [7].

Виходячи із  завдань (мети) 
як вирішальної ознаки поняття 
функцій управління, які розмеж-
овують завдання управління на 
кілька груп, надає можливість 
виявити в кожній функції не 
будь-які завдання, а лише кон-
кретні, тобто певні спеціалізова-
ні завдання у сфері державного 
контролю за використанням та 
охороною земель із певним їх 
виокремленням. Тільки після 
виокремленням мова може йти 
про ідентифікацію самостій-
них функцій конкретного органу 
управління. Це виокремлення 
владно-управлінських функцій 
уповноважених державних орга-
нів виконавчої влади здійснюва-
лося за допомогою законодав-
чого акта – Закону України «Про 
державний контроль за викорис-
танням та охороною земель».

Для дослідження сутності 
державного управління земель-
ними ресурсами характерними є 
саме внутрішні функції держави, 
під якими розуміють основні на-
прямки діяльності державного 
управління, внутрішнього сус-
пільного життя [11, с. 154]. 
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Досліджуючи внутрішні 
проблеми Російської імперії, 
М. М. Коркунов звертав увагу 
на такі її завдання: збережен-
ня й забезпечення природних і 
невід’ємних прав людини, охо-
рону права, охорону інтересів 
окремих осіб, збереження й роз-
виток народних сил, недопу-
щення нераціональних способів 
ведення господарства, турбота 
про успіхи народного господар-
ства, про розвиток освіти, за-
безпечення санітарних умов, 
турбота про розвиток не лише 
видобувної, але й переробної 
промисловості [13, с. 53–72]. 
Висловлена більше ста років 
тому теоретична думка розвитку 
царської Росії є актуальною для 
державного управління і сьогодні.

Серед органів державної 
влади важливе місце посідають 
органи виконавчої влади, що 
здійснюють функції державного 
управління економічним, соці-
альним та адміністративно-по-
літичним будівництвом. Звідси 
витікає, що на державу в особі 
її виконавчих органів покладено 
комплекс функцій, в яких безпо-
середньо виявляється владно-
організуючий зміст державного 
управління. Основні державні 
функції виконуються всіма лан-
ками державного апарату.

Держава згідно з її основни-
ми функціями в особі створе-
них і уповноважених нею дер-
жавних органів здійснює свої 

функції відповідно до завдань 
які покладені на спеціальні ор-
гани, спеціальний статус яких 
регламентується нормативно-
правовими актами. Повнова-
ження органів державної влади 
у галузі земельних правовідно-
син визначено статтями 13, 14 
Конституції України, відповідно 
до яких земля та інші природні 
ресурси є об'єктами права влас-
ності Українського народу [12]. 
Саме від імені народу України, 
права власника здійснюють ор-
гани державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування в 
межах, визначених Конституці-
єю України. Держава забезпечує 
захист прав усіх суб’єктів права 
власності та господарювання.

Виходячи із того, що пред-
мет адміністративного права 
включає певну сукупність од-
норідних суспільних відносин, 
що регулюються нормами від-
повідної галузі, так і відносини, 
що здійснюються за межами 
системи органів виконавчої 
влади, коли управлінські функ-
ції здійснюють не лише дер-
жавні органи, але й суб’єкти 
делегованих їм повноважень 
виконавчої влади, досліджен-
ня сутності делегованих управ-
лінських повноважень повинно 
здійснюватися в рамках науки 
адміністративного права.

У той же час правозасто-
совна діяльність засвідчує, що 
адміністративні правовідносини 
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у сфері земельних відносин міс-
тять широкий загал норм, які є 
предметом інших галузей права.

Повноваження органів міс-
цевого самоврядування щодо 
регулювання земельних відно-
син визначено в Законі України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» [8]. При цьому систе-
ма місцевого самоврядування 
включає відповідну територіаль-
ну громаду. Звідси, управлінські 
функції виконавчої влади у сфе-
рі управління земельними ре-
сурсами здійснюються не лише 
державними органами, але й 
недержавними суб’єктами у разі 
делегування їм повноважень ви-
конавчої влади. 

Таким чином, у процесі реа-
лізації державних управлінських 
функцій у галузі земельних від-
носин виконавча влада може 
здійснюватися і в інших формах 
державної діяльності. Здійсню-

ючи свої владно-управлінські 
функції у сфері земельних ре-
сурсів, уповноважені державою 
суб’єкти діють відповідно до ви-
значених нормативно-правових 
актів, які регулюють земельні 
правовідносини. Отже, державне 
управління земельними ресурса-
ми характеризується як владно-
управлінська діяльність, яка ви-
являється через свої функції. 

Дослідження спеціальної і на-
укової літератури з державного 
управління дає підстави відзна-
чити різноманітність поглядів вче-
них щодо класифікації функцій 
управління, проте, незважаючи 
на певні розбіжності, варто за-
уважити, що державне управлін-
ня відіграє найважливішу роль у 
регулюванні суспільних відносин, 
у тому числі державне управлін-
ня відіграє одну з найважливіших 
владно-управлінських функцій у 
сфері земельних ресурсів.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Светличный А. П.

В статье исследуются и раскрываются правовая природа и характер современного го-
сударства в управленческой деятельности земельними ресурсами.

Ключевые слова: функции государства, исследование классификаций функций, управ-
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НЕТАРИФНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ 
В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

Державна політика у сфері 
регулювання зовнішньоторго-
вельних операцій спрямована, 
насамперед, на реалізацію влас-
них інтересів країни. Акценти, 
як правило, зміщено у бік на-
ціонального товаровиробника 
та споживача. Це певною мірою 
стосується і нашої держави. Рин-
кова трансформація економіки 
України передбачає розбудову 
таких елементів економічної сис-
теми, які, з одного боку, здатні за-
безпечувати рівні умови для здій-
снення господарської діяльності 
для всіх суб’єктів господарюван-
ня, а з іншого – слугують інстру-
ментом державного впливу на 
загальну ситуацію в економіці.

Як відомо, основними ін-
струментами митної політики, 
зовнішньоекономічної діяльнос-
ті є використання заходів тариф-
ного, тобто економічного, та не-
тарифного – адміністративного 
регулювання. У перебігу митно-
тарифного регулювання держа-
ва здійснює вплив на ціну това-
ру, що відбивається на обсягах 
ввезення або вивезення товарів, 
формуванні внутрішнього рин-
ку товарів. Тобто здійснюється 

регулювання зовнішньоторго-
вельного обігу з іноземними 
державами, захищається наці-
ональний товаровиробник, по-
повнюється державний бюджет 
надходженнями від зовнішньо-
економічних операцій. Мито 
позначається на темпах розви-
тку, рівні накопичення капіта-
лу, нормах прибутку в окремих 
галузях економіки, впливає на 
внутрішню зайнятість, захищає 
національних товаровиробників 
від демпінгу, створює умови до-
ступу національних товарів на 
іноземні ринки. Незважаючи на 
свій економічний характер, мит-
но-тарифне регулювання може 
мати риси й політичного впливу. 
Введення мита або його скасу-
вання може стати засобом впли-
ву з політичних мотивів.

Проте використання еко-
номічних заходів регулювання 
у зовнішньоекономічних відно-
синах у чистому вигляді не за-
вжди досягає певної мети. Тому 
поряд з тарифними заходами 
застосовуються й нетарифні 
заходи регулювання. За їх до-
помогою теж здійснюється регу-
лювання зовнішньої торгівлі, за-
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хищається національний ринок 
і товаровиробник, виконуються 
міжнародні зобов’язання Украї-
ни. Запровадження державних 
правил, нормативів, заборон, 
до яких вдається держава у разі 
необхідності, створює особли-
вий режим регулювання торго-
вого обігу того чи іншого товару, 
водночас неекономічні, адміні-
стративні й технічні умови здатні 
обмежувати або ускладнювати 
вільну торгівлю між державами 
[12, с. 140 – 141].

С. Терещенко зазначає, що 
засоби нетарифного регулю-
вання не мають такого суттєво-
го впливу на зовнішню торгівлю 
як митно-тарифні, але у зв’язку 
зі своєю національною прина-
лежністю та особливостями за-
стосування стають регулюючим 
фактором при експорті та імпор-
ті. Нетарифні обмеження є комп-
лексом національних адміністра-
тивних заходів, які виконують 
регуляторні функції [13, с. 63].

На думку А. І. Шишаєва, 
нетарифні методи застосову-
ються в основному з метою: за-
хисту національної економіки; 
дотримання міжнародної без-
пеки; охорони життя і здоров’я 
людей; виконання міжнародних 
зобов’язань; підтримки стабіль-
ності міжнародної торгової сис-
теми [14, с. 72].

В Україні діє порядок вста-
новлення і використання тех-
нічних, фармакологічних, сані-

тарних, фітосанітарних, ветери-
нарних та екологічних стандартів 
і вимог, згідно з якими дозволя-
ється переміщення товарів, що 
за своїми характеристиками не 
порушують мінімальних умов від-
повідних стандартів і вимог. Такі 
стандарти та вимоги, а також 
процедури їх застосування не мо-
жуть використовуватися з метою 
створення нетарифних бар’єрів 
для здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності. У разі запрова-
дження таких стандартів і вимог 
органи державного управління, 
уповноважені їх розробляти та 
запроваджувати, повинні офіцій-
но про це повідомляти [10, с. 61].

Б. І. Кабаці вважає, що не-
тарифні методи регулювання є 
менш відкритими, ніж митні по-
датки, а тому надають держав-
ним органам більше влади при 
здійсненні економічної політи-
ки. Їх застосування відображає 
можливість прямого впливу дер-
жави на діяльність підприємств, 
що здійснюють зовнішньоеконо-
мічну діяльність та корегування 
експорту та імпорту товарів і 
послуг [5, с. 176].

У коментарі до Митного ко-
дексу Російської Федерації за-
значається, що встановлення 
заборон та обмежень нееконо-
мічного характеру може бути 
обумовлено міркуваннями сус-
пільної моралі, забезпеченням 
суспільного порядку, безпеки 
й обороноздатності держави, 
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охорони життя і здоров’я лю-
дей, тварин і рослин, охорони 
національного надбання, що 
має художню, історичну або ар-
хеологічну цінність. Дотриман-
ня таких заборон та обмежень 
не залежить від митного режи-
му, заявленого щодо товарів, 
вказівка на застосування всіх 
обмежень як умови митного 
режиму випуску для внутріш-
нього споживання (маються на 
увазі вимоги ст. 158 МК РФ. – 
М. Ш.) додатково підкреслює їх 
обов’язковість [6, с. 407]. 

Такий підхід щодо власти-
востей нетарифних заходів при-
таманний і авторам навчального 
посібника «Митне право Укра-
їни». Нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльнос-
ті розглядається як комплекс 
заходів заборонного та обмеж-
увального характеру, які не до-
пускають проникнення таких 
іноземних товарів на внутрішній 
ринок, що можуть нанести шко-
ду національній економіці, наці-
ональному виробництву, охоро-
ні життя та здоров’я населення 
країни, навколишнього серед-
овища, моралі, релігії та націо-
нальної безпеки [7, с. 222].

Отже, можна дійти висновку, 
що таке явище, як «нетарифні 
заходи регулювання» у зовніш-
ньоекономічній діяльності, є 
предметом постійної уваги до-
слідників у галузі митного права. 
Проте цього ще недостатньо. 

Поширення нетарифних за-
ходів впливу держави на сферу 
зовнішньоекономічних відносин 
є нормальним явищем у процесі 
регіональної економічної інте-
грації. З часом це питання набу-
ватиме ще більшої актуальності 
й потребуватиме подальшого 
дослідження і законодавчого 
врегулювання.

На жаль, у сучасному ук-
раїнському законодавстві немає 
визначення поняття нетариф-
ного регулювання зовнішньое-
кономічної діяльності, так само 
відсутній перелік встановлених 
заходів нетарифного регулюван-
ня. Наприклад, ст. 7 Закону Укра-
їни «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» від 16 квітня 1991 
р. визначає, що регулювання 
зовнішньоекономічної діяльнос-
ті здійснюється: за допомогою 
законів України; передбачених 
в законах України актів тариф-
ного і нетарифного регулюван-
ня, які видаються державними 
органами України в межах їх 
компетенції; економічних захо-
дів оперативного регулювання 
(валютно-фінансового, кредит-
ного та іншого) в межах законів 
України; угод, що укладаються 
між суб’єктами зовнішньоеконо-
мічної діяльності і які не супере-
чать законам України [1; 1991. – 
№ 29. – Ст. 377]. Ст. 18 ч. 1 цьо-
го ж Закону встановлює, що на 
територію України дозволяється 
імпорт лише тих товарів, які за 
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своїми технічними, фармаколо-
гічними, санітарними, фітоса-
нітарними, ветеринарними та 
екологічними характеристиками 
не порушують мінімальних умов 
відповідних стандартів та вимог, 
що діють на території України.

Навіть Митний кодекс Украї-
ни  не містить чіткої дефініції за-
ходів нетарифного регулювання 
зовнішньої торгівлі. Цей термін 
застосовано, наприклад, при ви-
значенні митної політики (ст. 2), 
умов застосування режиму ім-
порту (ст. 189), реекспорту (ст. 
199), митного складу (ст. 212), 
спеціальної митної зони (ст. 217), 
магазину безмитної торгівлі (ст. 
225), переробки на митній те-
риторії України (ст. 229) та за 
її межами (ст. 237), знищення 
або руйнування (ст. 243), відмо-
ви на користь держави (ст. 246) 
[1; 2002. – № 38-39. – Ст. 288].

Ст. 4 Закону України «Про 
державне регулювання імпорту 
сільськогосподарської продук-
ції» теж містить вимоги щодо 
сертифікації та контролю, тех-
нічних умов щодо тари, відо-
мостей про граничний строк 
використання, місце виготов-
лення, найменування та адре-
су виробника таких продуктів, 
посилання на власника тор-
гової марки (за його наявнос-
ті), а у випадках, визначених 
Кабінетом Міністрів України, 
й інших відомостей [1; 1997. – 
№ 44. – Ст. 281].

Застосування антидемпін-
гових заходів передбачено в 
Законі України «Про захист на-
ціонального виробника від дем-
пінгового імпорту» від  22 грудня 
1998 р. [1; 1999. – № 9-10. – Ст. 
65]. Правовою підставою засто-
сування сертифікації є закони 
України «Про стандартизацію» 
[1; 2001. – № 31. – Ст. 145], «Про 
безпечність і якість харчових 
продуктів» [1; 1998. – № 19. – 
Ст. 98], «Про підтвердження від-
повідності» [1; 2001. – № 32. – 
Ст. 169], «Про стандартизацію 
і сертифікацію» [1; 1993. – № 
27. – Ст. 289]. Постановами Ка-
бінету Міністрів України кожно-
го року затверджується перелік 
товарів, експорт та імпорт яких 
підлягає ліцензуванню, та об-
сяг квот, здійснення експортно-
го контролю за міжнародними 
передачами товарів військового 
призначення та подвійного ви-
користання, проведення експер-
тизи, здійснення попереднього 
документального контролю на 
пунктах пропуску через держав-
ний кордон та ін. [2].

Отже, правова регламента-
ція заходів нетарифного регу-
лювання регламентується вели-
чезною, не систематизованою 
кількістю правових актів різного 
рівня. Це є наслідком того, що 
взагалі вся сукупність таких за-
ходів досі не отримала загально-
прийнятої класифікації. Кожен, 
хто торкається цієї теми, для 



Питання адміністративного,
фінансового й інформаційного права

2011/117 73

спрощення розгляду пропонує 
власне бачення: виокремлюючи 
тарифні заходи,  все інше на-
зиває нетарифними заходами, 
навіть пряме втручання у зо-
внішню торгівлю. Наприклад, у 
коментарі до Митного кодексу 
Російської Федерації нетарифні 
заходи пропонується розподіли-
ти на дві групи: економічного та 
неекономічного характеру. При 
цьому встановлення заборон та 
обмежень неекономічного ха-
рактеру обумовлено міркуван-
нями суспільної моралі, забез-
печенням суспільного порядку, 
безпеки й обороноздатності дер-
жави, охорони життя і здоров’я 
людей, тварин або рослин, охо-
рони національного надбання, 
що має художню, історичну або 
археологічну цінність. До обме-
жень неекономічного характеру 
відносяться також обов’язкове 
підтвердження їх відповідності 
встановленим технічним (у тому 
числі сертифікація), фармако-
логічним, санітарним, ветери-
нарним, фітосанітарним та еко-
логічним стандартам і вимогам, 
опробування та таврування.

До обмежень економічного 
характеру віднесено ліцензу-
вання і квотування, антидемпін-
гові, компенсаційні та спеціальні 
мита, валютний контроль [6, с. 
407–411].

Найбільш повну класифі-
кацію наводить В. Г. Драганов 
[11], пропонуючи нетарифні 

заходи спочатку поділити на 
дві великі групи: економіч-
ні та адміністративні. До еко-
номічних відносяться: осо-
бливі види мита, різноманітні 
податки та збори, імпортні де-
позити, заходи валютного регу-
лювання. До адміністративних – 
ембарго, ліцензування, квоту-
вання, «добровільні»  обме-
ження експорту, монополістичні 
заходи, використання у протек-
ціоністських цілях стандартів і 
технічних норм, додаткових мит-
них документів і процедур. Крім 
того, пропонується поділити не-
тарифні обмеження на такі гру-
пи: паратарифні заходи (платежі 
та збори, що стягуються з това-
ру, який перетинає митний кор-
дон); заходи контролю над ціна-
ми (адміністративне фіксування 
цін, антидемпінгові заходи та 
ін.); фінансові заходи (попере-
дня сплата імпортних податків, 
відстрочка платежів тощо); захо-
ди автоматичного ліцензування 
(дозволи на імпорт, що надають-
ся автоматично); заходи кількіс-
ного контролю (ліцензії, квоти, 
угоди про обмеження експорту 
та ін.); технічні заходи (санітар-
не, фітосанітарне регулювання, 
вимоги до маркування та інфор-
мації для споживача, спеціаль-
ні митні формальності та ін.)
[11, с. 382–395].

Аналогічний підхід знайшов 
відображення і в навчальних 
посібниках «Митне право Украї-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/11774

ни», де, до речі, є посилання 
на підручник В. Г. Драганова 
[7, с. 222–227], «Митна справа» 
[4, с. 63–72].

Зрозуміло, що одностай-
ності до класифікації заходів 
нетарифного регулювання в зо-
внішньоекономічних відноси-
нах немає, проте і відмінності 
не досить суттєві. Іноді одна й 
та ж назва має інший зміст. У 
більшості випадків це стосуєть-
ся адміністративних заходів [8, 
с. 64]. Залишається тільки не 
зрозумілим, чому нетарифне ре-
гулювання автори відносять до 
дозвільної системи. Н. Дмітріє-
ва до адміністративних заходів 
відносить ще й додаткові митні 
документи і процедури [3, с. 75]. 
Н. Науменко серед економічних 
заходів виділяє головні, більш 
ретельно розглядає адміністра-
тивні. Саме до них пропонує від-
носити правові режими, торго-
вельні угоди, різноманітні види 
контролю [9, с. 80–82].

Новий Податковий кодекс 
України у п. 61 ч. 1 ст. 14 до за-
ходів нетарифного регулювання 
відносить: ліцензування і кво-
тування зовнішньоекономічних 
операцій; застосування спеці-
альних заходів щодо імпорту 
товарів в Україну; процедуру ре-
єстрації зовнішньоекономічних 
контрактів; процедуру видачі лі-
цензій на право імпорту, експор-
ту спирту, алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів; дозвіль-

ну систему служби експортного 
контролю; сертифікацію товарів, 
що ввозяться в Україну; дозвіль-
ну систему органів державної 
влади, що здійснюють санітар-
но-епідеміологічний, ветери-
нарний, фітосанітарний, еколо-
гічний та інші види контролю; 
реєстрацію лікарських засобів, 
виробів медичного призначен-
ня, імунобіологічних препаратів, 
харчових добавок; застосування 
державного пробірного контр-
олю [1; 2011. – № 15-16, № 17. 
– Ст. 112].

Таким чином, система 
управління нетарифним регу-
люванням в Україні є доволі 
складною, а її нормативно-пра-
вова база потребує уніфікації. 
Починати роботу треба з визна-
чення нетарифних заходів та їх 
класифікації, підходити до цього 
комплексно, з урахуванням до-
свіду та вимог міжнародного й 
вітчизняного чинного законодав-
ства. При цьому слід викорис-
тати класифікацію нетарифних 
обмежень за GATT/WTO, яка 
широко застосовується під час 
міжнародних торговельних пе-
реговорів та слугувала базою 
для формування класифікацій-
них схем неторгових обмежень 
іншими міжнародними організа-
ціями. Натомість можна запро-
понувати такий найзагальніший 
поділ заходів нетарифного регу-
лювання: 1) економічні заходи; 
2) адміністративні заходи. Необ-
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хідно також офіційно висловити 
і ставлення до використання не-
тарифних обмежень, виключити 
застарілі форми нетарифного 
регулювання, максимально ви-
користати визнані міжнародною 
торговельною системою і спря-
мовані на попередження або 
пом’якшення шкоди, що спри-
чиняється національній еконо-
міці режимом зростання імпорту 

іноземних товарів або нечесною 
конкуренцією. Визначення та 
перелік нетарифних заходів ре-
гулювання зовнішньоекономіч-
них відносин повинні мати своє 
системне відображення на рівні 
закону. Доцільно це зробити в 
Законі України «Про зовнішньо-
економічну діяльність» та про-
дублювати в Митному кодексі 
України.
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НЕТАРИФНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Шульга М. Г.

Статья посвящена проблемам классификации нетарифных мер регулирования, 
которые применяются во внешнеэкономических отношениях и влияют на общую ситуацию 
в экономике. 

Ключевые слова: нетарифное регулирование, внешнеэкономическая деятельность, 
система нетарифных средств.
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ІСНУЮЧІ ЙМОВІРНІ РИЗИКИ В МЕХАНІЗМІ 
ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА 

ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ
Будівництво нерухомості че-

рез Фонд операцій з нерухоміс-
тю (далі –  ФОН) і Фонд фінансу-
вання будівництва (далі – ФФБ) 
урегульовано системою законо-
давчих нормативних актів, але 
жоден з них на належному рівні 
не захищає прав інвесторів від 
імовірних ризиків, що виника-
ють у процесі інвестування й бу-
дівництва житла. Страхування 
виконує низку функцій, які фак-
тично забезпечують надійність і 
стабільність правових зв’язків у 
механізмі фінансування будівни-
цтва житла (далі – МФБЖ). Ці, а 
також інші, пов’язані з ними про-
блеми, досліджувались у працях 
Є. М. Білоусова, І. А. Бланка, 
Л. Л. Ігоніної, В. В. Луця, Л. Н. Тєп-
мана, В. М. Фурмана, А. С. Шап-

кіна та ін. Актуальним є усунен-
ня ризикових ситуацій при за-
лученні коштів від фізичних та 
юридичних осіб на будівництво 
нерухомості через МФБЖ. 

Мета статті – визначити ймо-
вірні ризики у МФБЖ та встано-
вити основні шляхи їх усунення. 

Для того, щоб управляти ри-
зиками, перш за все необхідно 
з’ясовувати їх природу та визна-
чити їх характер. Зазвичай під 
ними розуміють можливі відхи-
лення реальних результатів тієї 
чи іншої операції або проекту в 
негативний бік порівняно із за-
планованими [8, с. 8]. І. А. Бланк 
зазначає, що ризик визнається 
іманентною характеристикою 
всіх видів і форм інвестицій і 
пов’язується з можливим нео-
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триманням  очікуваного інвести-
ційного доходу (або іншого ефек-
ту) або з можливою повною чи 
частковою втратою інвестовано-
го капіталу [2, с. 16,17]. Фактич-
но – це економічна характерис-
тика ризику. Залучення коштів 
від фізичних та юридичних осіб 
через ФОН і ФФБ у будівництво 
нерухомості – інвестиційна ді-
яльність, яка включає в себе й 
елементи інвестиційного ризи-
ку. Тому всі зусилля мають бути 
спрямовані на усунення будь-
яких порушень майнових інтер-
есів цих осіб, що мають місце 
при здійсненні інвестування. Ін-
вестиційний ризик завжди має 
майнову природу, оскільки за-
грожує насамперед благам, які 
інвестори намагаються отрима-
ти по закінченню інвестиційної 
діяльності. На думку Л. Л. Ігоні-
ної, інвестиційний ризик є віро-
гідністю виникнення фінансових 
втрат у вигляді зниження капіта-
лу або втрати доходу, прибутку 
внаслідок невизначеності умов 
інвестиційної діяльності [4, с. 
310]. А. С. Шапкін під інвестицій-
ним ризиком розуміє можливість 
недоотримання запланованого 
прибутку при реалізації інвести-
ційних проектів.

Наведені інтерпретації цьо-
го явища визначають ризик з 
економічної точки зору; саме 
серед економічних передумов 
його виникнення в інвестиційній 
діяльності й криється загострен-

ня кризової ситуації, що скла-
лася сьогодні. З правової точки 
зору, інвестиційна діяльність 
пов’язана з майновими інтер-
есами інвесторів – з їх благом, 
втрата яких відбиває юридич-
ний зміст можливих ризиків. 
Доречно розглянути погляди 
вчених, які визначають ризик як 
правове явище, що має місце в 
господарській та інвестиційній 
діяльності. Так, Є. М. Білоусов 
підкреслює, що господарський 
ризик слід трактувати як ді-
яльність суб’єктів господарю-
вання, пов’язану з подоланням 
невизначеності в ситуації неми-
нучого вибору [1, с. 13]. На думку 
В. М. Фурмана, цей ризик  об’єк-
тивно існує при здійсненні будь-
якого виду господарської діяль-
ності, це ймовірність виникнен-
ня втрат, збитків, недотримання 
прибутків [9, с. 107]. 

Підприємницький ризик де-
які правники розглядають як 
можливість виникнення збитків 
від підприємницької діяльності 
через порушення зобов’язань 
контрагентами підприємця або 
зміну умов діяльності з незалеж-
них від останнього обставин, 
у тому числі ризик неотриман-
ня очікуваних доходів [6, с. 11]. 
Вважаємо, що таке визначення 
є правильним, але неповним, 
оскільки ризик у підприємницькій 
діяльності не зводиться лише до 
виникнення збитків і неотриман-
ня очікуваних доходів. Ми пого-
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джуємося з думкою, що харак-
теристика буде повною, якщо  
розглядати це явище як імовір-
ність неотримання запланова-
ного або очікуваного позитив-
ного результату, як можливість 
одержання негативних наслідків 
тих чи інших дій, у чому б вони 
не полягали [7, с. 59]. 

Фактично схожий за зміс-
том з підприємницьким ризик 
комерційний, передбачений при 
управлінні ФФБ виду Б для по-
криття ризику браку залучених 
коштів на спорудження об'єкта 
будівництва шляхом укладен-
ня управителем зі страховиком 
договору страхування такого 
комерційного ризику (ч. 5 ст. 11 
Закону України «Про фінансово-
кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла 
та операціях з нерухомістю» від 
19 червня 2003 р. (далі  –  За-
кон № 978) [3; 2003. – № 52. – 
Ст. 377]). У зв’язку з тим, що в 
українському законодавстві по-
няття «комерційний ризик» вза-
галі не відсутнє, його можна 
розглядати як комерційний, так і 
підприємницький ризик хоча ми 
схиляємося більше до остан-
нього, оскільки  воно свідчить 
про сутність ризику.

Таким чином, в МФБЖ необ-
хідно враховувати такі ознаки ри-
зику: 1) ризик, що передбачає не-
визначеність сфери діяльності; 
2) є чинником прибутку, може 
як зумовлювати позитивний ре-

зультат, так і призвести до збит-
ків; 3) реалізується в процесі ви-
бору суб’єктом альтернативних 
варіантів поведінки і знаходить-
ся в нерозривному зв'язку з ним; 
4) результат поведінки суб’єкта 
має ймовірнісний характер; 
5) імовірність відхилення реаль-
них результатів певної операції 
в негативний бік.

Ознаками підприємницького 
(комерційного) ризику слід вва-
жати: 1) пов’язаність зі здійснен-
ням підприємницької діяльності; 
2) його носіями є коло суб’єктів, 
на яких впливає потенційна не-
безпека господарської діяль-
ності; 3) можливість виникнення 
збитків від підприємницької ді-
яльності в результаті порушення 
обов’язків однією зі сторін або 
зміни умов підприємницького 
договору з не залежних від під-
приємця обставин; 4) імовірність 
неотримання очікуваного доходу.

Інвестиційний ризик має такі 
ознаки: 1) виникає в процесі 
здійснення інвестиційної діяль-
ності; 2) його носіями є конкрет-
ні інвестори або управомочені 
особи; 3) має ймовірність нео-
тримання очікуваного інвести-
ційного доходу; 4) можлива його 
реалізація як об’єктивне настан-
ня ризикової події; 5) невідо-
мість настання цієї події.

На жаль, законодавець не 
наводить легального визначен-
ня терміна «ризик». Як зазначає 
І. Б. Чайкін, його тлумачення ви-
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користано лише для правового 
регулювання страхових відно-
син, що підкреслює особливу 
важливість цього елемента для 
страхових правовідносин. Від-
повідно до ст. 8 Закону України 
«Про страхування» від 7 бе-
резня 1996 р. [3; 1996.– № 18.– 
Ст. 78] виділяються такі елемен-
ти страхового ризику: а) ймовір-
ність настання події (кількісний 
показник); б) випадковість (по-
казник якісний) випадку; в) без-
посередньо сама подія, на випа-
док настання якої провадиться 
страхування [10, c. 36 - 37]. 

Проведене дослідження до-
зволяє надати дефініцію ризику 
і класифікувати ті з них, що ви-
никають при фінансуванні будів-
ництва житла через ФОН і ФФБ, 
а саме: ймовірність виникнення 
певної події, настання якої ста-
новить небезпеку завдання ма-
теріальних збитків інвесторам 
іншими суб’єктами МФБЖ по за-
кінчені інвестиційної діяльності 
й неотримання або отримання 
не в повному обсязі заплано-
ваного позитивного результату 
(благ) у вигляді житла й доходу, 
що передбачалися договором 
управління майном.

Щодо обов’язковості стра-
хування, відзначимо таке. За 
ч. 5 ст. 318 ГКУ договір підряду 
на капітальне будівництво се-
ред іншого повинен передбача-
ти страхування ризиків, а ч. 1 
ст. 881 ЦКУ прямо передбачає, 

що страхування об'єкта будів-
ництва або комплексу робіт 
здійснюється підрядником або 
замовником згідно із законо-
давством. Зі змісту норм ст. 638 
ЦКУ та ч. 5 ст. 318 ГКУ випливає, 
що страхування ризиків – істот-
на умова договору. Проте після 
скасування обов’язкового стра-
хування деяких ризиків у МФБЖ 
законодавство усунуло імпера-
тивну вказівку на обов’язковість 
або добровільність страхування 
не тільки будь-яких, а й страхо-
вих ризиків у правовідносинах 
між забудовником і підрядни-
ком. Зазначені норми не дають 
відповіді щодо виду страхового 
ризику. А в підзаконному норма-
тивному акті до істотних умов 
договору віднесено страхування 
ризиків випадкового знищення 
або пошкодження об'єкта бу-
дівництва (Постанова КМУ № 
668 від 1 серпня 2005 р. «Про 
затвердження Загальних умов 
укладення та виконання дого-
ворів підряду в капітальному 
будівництві» [5; 2005. – № 31. – 
С. 364. – Ст. 1867]). Таким чи-
ном, з урахуванням норм ст. 648 
ЦКУ і ст. 323 ГКУ всі ці ризики є 
обов’язковими й істотними умо-
вами для договорів підряду в 
капітальному будівництві й міні-
мальним переліком обов’язково 
застрахованих ризиків у МФБЖ. 

Скасування обов’язкового 
страхування згідно зі статтями 9 і 
10-1 Закону № 978 не виключає 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/11780

ці норми з об’єкта нашого до-
слідження й ризики  з МФБЖ. 
Зазначені норми можуть служи-
ти, наприклад, для подальшого 
вдосконалення законодавства й 
усунення його недоліків. 

До початку економічної 
кризи в Україні обов'язковому 
страхуванню підлягали лише 
будівельно-монтажні ризики, 
що включали нанесення шко-
ди під час будівництва об'єкта. 
Ризиків з фінансових послуг 
це не стосувалось. Після при-
йняття Закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо вдоскона-
лення фінансових механізмів 
здійснення інвестицій у бу-
дівництво житла» від 18 груд-
ня 2008 р. № 692-VI [3; 2009. 
– № 17. – С. 576. – Ст. 236] 
до скасування обов’язкового 
страхування існувало страху-
вання тих ризиків, що виника-
ють у процесі функціонування 
ФФБ. Останні доцільно поділяти 
за предметом страхування на 
(а) майнові ризики і (б) пов’язані 
з відповідальністю, що відпо-
відало поділу страхування від-
повідно до ст. 4 Закону України 
«Про страхування». Деякі з них 
за своїм характером схожі з на-
данням фінансових послуг, а де-
які з зафіксованих у скасованих 
нормах ризиків можна віднести 
до підприємницьких, які повинен 
страхувати сам підприємець –  
забудовник або управитель, 

оскільки вони є порушенням 
його інтересів або їх контраген-
тів по діяльності. 

До підприємницьких ризиків, 
які були закріплені у ст. 10-1 За-
кону № 978, належать: 1) несво-
єчасне введення в експлуатацію 
об'єкта будівництва й/або об'єкта 
інвестування; 2) невідповідність 
технічних характеристик таких 
об'єктів, а також обладнання, 
яке встановлюється на об'єкті 
інвестування для подальшої пе-
редачі у власність довірителя, 
умовам договору або проектній  
декларації, вимогам державних 
стандартів, норм і правил; 3) не-
виконання, неналежне або не-
своєчасне виконання робіт на 
об'єкті будівництва та/або  об'єкті 
інвестування, передбачених 
договором про участь у ФФБ. 
Обов’язкове страхування таких 
ризиків повинно здійснюватися 
безпосередньо підприємцями – 
забудовниками та управителями.

До видів страхування від-
повідальності, які потребують 
безпосереднього законодавчо-
го закріплення й регулювання, 
можна віднести: 1) використан-
ня залучених коштів не за ці-
льовим призначенням; 2) ризик, 
пов’язаний зі зміною ціни на 
вищу ніж передбачалося дого-
вором; 3) введення об’єкта бу-
дівництва без інфраструктури; 
4) архітектурно-будівельний ри-
зик; 5) зниження фактичної рен-
табельності інвестиційного про-
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екту. Обов’язкове страхування 
зазначених ризиків повинно 
здійснюватися тими суб’єктами 
господарсько-правового меха-
нізму фінансування будівництва 
житла (далі – ГПМФБЖ), з діями 
яких безпосередньо пов’язана 
ймовірність їх виникнення, тоб-
то має враховуватися вина від-
повідної сторони.

У ГПМФБЖ мають місце 
приватні й державні інтереси. 
Перші поділяються на індиві-
дуальні (фізичні та юридичні 
особи як самостійні інвестори) 
і групові (об’єднання фізичних 
та юридичних осіб, які залуча-
ють власні кошти). Другі поля-
гають у викупі державою у за-
будовників та/або фінансових 
установ нереалізованого жит-
ла в об'єктах будівництва, що 
споруджувались із залученням 
коштів фізичних осіб у разі не-
спроможності забудовників про-
довжувати будівництво житла 
у зв'язку з недостатнім обсягом 
коштів для формування фондів 
і спрямування їх на завершення 
будівництва з метою подолання 
кризових явищ у будівельній га-
лузі й житловому будівництві. 

Результати здійсненого ана-
лізу надають можливість класи-
фікувати розглянуті ризики за 
критерієм об’єкта правовідносин 
і поділити їх на такі: 

– будівельно-монтажні, що 
охоплюють: а) несвоєчасне вве-
дення в експлуатацію об'єкта 

будівництва й/або об'єкта інвес-
тування; б) невідповідність тех-
нічних  характеристик об'єкта 
будівництва й/або об'єкта ін-
вестування, а також  облад-
нання, яке встановлюється на 
об'єкті для подальшої його пе-
редачі у власність довірителя, 
умовам договору або проектної 
декларації, вимогам держав-
них стандартів, норм і правил; 
в) невиконання, неналежне або  
несвоєчасне  виконання  робіт 
на об'єкті  будівництва  й/або  
об'єкті інвестування,  перед-
бачених договором про участь 
у ФФБ; г) відсутність технічної 
документації (паспортів, серти-
фікатів, гарантійних документів) 
на обладнання, яке  встановлю-
ється  на об'єкті інвестування 
для подальшої передачі його 
у власність довірителя; д) вве-
дення в експлуатацію об’єкта 
будівництва без належної інф-
раструктури;

– що виникають при безпо-
середній діяльності з управління 
майном: а) ненадання управи-
телем довірителеві інформації, 
передбаченої Правилами  фонду  
чи  договором  про  участь  у ФФБ, 
що призвело до завдання шкоди 
довірителеві або спричинило ви-
никнення додаткових зобов'я-
зань останнього перед управите-
лем; б) використання залучених 
коштів не за цільовим призна-
ченням; в) зміна ціни на вищу, ніж 
передбачалося договором);
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— відповідальності у від-
носинах з третіми особами: 
а) архітектурно-будівельний ри-
зик (порушення норм архітек-
турно-будівельного контролю); 
б) зловживання державою своїм 
повноваженням при реалізації 
житлових прав громадян, які по-
требують державної підтримки 
(надання фізичним і юридичним 
особам пільгових кредитів на бу-
дівництво житла й компенсацій 
процентної ставки за цими кре-
дитами);

— настання такої неперед-
бачуваної події, як зниження 
фактичної рентабельності інвес-
тиційного проекту.

Проведене дослідження під-
тверджує, що при закріпленні 
ризиків законодавець найбіль-
шу увагу приділив страхуванню 
ризиків, що виникають при ви-
конанні будівельно-монтажних 
робіт, пов’язаних з будівництвом 
об’єкта нерухомості, а не стра-
хуванню, яке захистило б інвес-
торів від можливого настання 
матеріальних збитків при безпо-

середній діяльності з управлін-
ня майном. Характерною озна-
кою будівництва житла шляхом 
залучення коштів від фізичних 
і юридичних осіб через ФОН і 
ФФБ є ризикованість і неперед-
бачуваність подій. Шляхом же 
страхування, своєчасної іденти-
фікації й класифікації всіх мож-
ливих видів ризиків і відмови 
від прийняття рішень в умовах 
невизначених ситуацій можна 
певною мірою мінімізувати ри-
зикові ситуації й не допустити їх 
виникнення, а також усунути не-
гативний вплив на кінцевий ре-
зультат інвестиційної діяльності – 
отримання прибутку й житла у 
власність. При страхуванні ри-
зиків захищаються індивідуаль-
ні та групові інтереси не тільки 
фізичних і юридичних осіб, а й 
держави, оскільки за недостат-
ності залучених коштів на спо-
рудження об’єкта будівництва 
вона теж стає свого роду інвес-
тором, який залучає свої кошти 
на добудову незавершеного 
об’єкта інвестування.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ В МЕХАНИЗМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Шовкопляс А. Н.

Проанализированы основные вероятные риски в механизме финансирования строи-
тельства и пути их преодоления. Исследованы основные черты и виды рисков в инвестиро-
вании через фонд операций с недвижимостью и фонд финансирования строительства.

Ключевые слова: риск, фонд операций с недвижимостью, фонд финансирования стро-
ительства, механизм финансирования строительства жилья.
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ПОДАТКОВИЙ ОБОВ’ЯЗОК ЯК СУКУПНІСТЬ
ОБОВ’ЯЗКІВ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

Однією з основних катего-
рій податкового права виступає 
«податковий обов’язок», з яким 
пов’язана динаміка більшості по-
даткових правовідносини. Остан-
ні, як слушно зазначається в на-
уці податкового права, належать 
до найважливіших відносин, що 
визначають основи існування 
держави та суспільства [2, с. 358]. 
Значення податкового обов’язку 
важко недооцінювати, адже існу-

вання самих податкових право-
відносин навряд чи може мати 
сенс без його наявності.

Мета даної статті полягає у 
визначенні змісту та особливос-
тей обов’язків платників подат-
ків як структурних елементів по-
даткового обов’язку. Відповідно 
до поставленої мети, у статті 
вирішуються такі завдання: 
аналізуються закріплені на рів-
ні податкового законодавства 
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України обов’язки платників 
податків; виокремлюються осо-
бливості структурних зв’язків 
між окремими обов’язками, а 
також їх взаємодії з поняттям 
податкового обов’язку; пропо-
нуються зміни до окремих норм, 
якими регулюються обов’язки 
платників податків.

Варто звернути увагу на те, 
що у законодавствах окремих 
країн обов’язок платника подат-
ків трактується та визначається 
достатньо широко – як сукупність 
взаємопов’язаних обов’язкових 
дій [1, с. 195]. Справді, в сучас-
них умовах важко уявити можли-
вість ототожнення податкового 
обов’язку з якимось одиничним 
актом. Наприклад, для сусідніх 
з Україною держав (Грузії, Рес-
публіки Білорусь, Російської Фе-
дерації) характерним є набір 
обов’язків платників податків, 
пов’язаних зі сплатою податків, 
постановкою на облік у податко-
вих органах, веденням обліку до-
ходів, видатків, об’єктів оподат-
кування, наданням податкових 
декларацій, звітності, виконан-
ням законних вимог посадових 
осіб податкових органів [3–5]. У 
свою чергу, п. 16.1 ст. 16 Подат-
кового кодексу України (далі – ПК 
України) містить 13 підпунктів, в 
яких закріплено низку обов’язків 
платника податків [7].

Навряд чи може викликати 
сумнів доцільність покладення 
на платника податків обов’язків, 

закріплених у перших чотирьох 
підпунктах  п. 16.1 ст. 16 ПК 
України. Неважко уявити, що за 
відсутності хоча б одного із них 
втрачається сенс самих подат-
кових правовідносин. Єдине, 
що треба врахувати у даному 
разі, це послідовність їх закрі-
плення. Наприклад, якщо по-
становка на облік та ведення 
обліку виглядає цілком послі-
довно, то складання звітності 
та її подання до контролюючих 
органів логічніше було б закрі-
пити після обов’язку сплачува-
ти податки та збори.

У наступних трьох підпунк-
тах п. 16.1 ст. 16 ПК України 
закріплено обов’язки платника 
податків, які зводяться до на-
дання контролюючим органам 
певних документів, інформації, 
відомостей. Разом із тим розпо-
ділення вказаних обов’язків ви-
глядає не зовсім виправданим, 
оскільки всі вони, так чи інакше, 
пов’язані із наданням даних 
щодо обчислення та сплати по-
датків і зборів. Зокрема, в під-
пункті 16.1.5 є вказівка на те, 
що перелічені в ньому докумен-
ти стосуються саме цього.

Підпункт 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 
ПК України містить обов’язок на-
давати контролюючим органам 
інформацію про суми коштів, не 
сплачених до бюджетів у зв’язку 
із отриманням податкових пільг. 
Уявляється, що вказану інфор-
мацію можна розглядати як таку, 
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що пов’язана з обчисленням та 
сплатою податків і зборів. Адже 
використання механізму подат-
кових пільг безпосередньо впли-
ває на розмір суми податків і 
зборів, які фактично сплачують-
ся. У такому разі надання такої 
інформації може охоплюватись 
обов’язком платника податків 
подавати контролюючим орга-
нам документи, пов’язані з об-
численням та сплатою податків і 
зборів, та не потребує окремого 
закріплення.

Доволі неоднозначно вигля-
дає обов’язок платника податків, 
закріплений в підпункті 16.1.7 
п. 16.1 ст. 16 ПК України, за від-
сутності уточнення, яка інфор-
мація і стосовно чого має пода-
ватись контролюючим органам. 
Хоча даний підпункт підтвер-
джує доцільність об’єднання 
вказаних обов’язків в один, який 
міг би полягати у «наданні контр-
олюючим органам в порядку, у 
строки та в обсягах, встановле-
них податковим законодавством 
інформації, пов’язаної з обчис-
ленням та сплатою податків і 
зборів». Якщо тут і потрібні уточ-
нення, то лише того, що відно-
ситься до такої інформації (до-
кументи, відомості).

Ще одна група обов’язків 
платника податків стосується 
його взаємовідносин із контр-
олюючими органами та їх по-
садовими особами (підпункти 
16.1.8, 16.1.9, 16.1.13 п. 16.1 

ст. 16 ПК України). При цьому 
платник податків повинен здій-
снювати як активні позитивні дії 
(виконувати вимоги щодо усунен-
ня порушень, підписувати акти 
перевірок, допускати посадових 
осіб до обстеження приміщень 
тощо), так і зобов’язаний дотри-
муватись пасивної позитивної 
поведінки (не перешкоджати за-
конній діяльності посадової осо-
би контролюючого органу).

Викликає сумнів доцільність 
подібної деталізації, оскільки 
навряд чи в рамках декількох 
підпунктів однієї статті можна 
надати вичерпний перелік мож-
ливих ситуацій щодо діяльності 
контролюючих органів та поряд-
ку поводження при цьому плат-
ника податків. Напевно, більш 
виваженим було б закріплення 
обов’язку «виконувати законні 
вимоги та не перешкоджати за-
конній діяльності контролюючих 
органів та їх посадових осіб».

Два обов’язки, відображе-
ні у підпунктах 16.1.10, 16.1.11 
п. 16.1 ст. 16 ПК України можна 
віднести до таких, що стосують-
ся обліку платників податків. На-
приклад, обов’язок повідомляти 
контролюючим органам про лік-
відацію або реорганізацію, а та-
кож про зміну місцезнаходження 
або місця проживання, воче-
видь, має на меті забезпечення 
контролюючих органів даними, 
необхідними для здійснення об-
ліку платників податків. У зв’язку 
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з цим означені обов’язки логічно 
об’єднати з обов’язком стати на 
облік у контролюючих органах 
(підпункт 16.1.1), доповнивши 
його обов’язком повідомляти 
контролюючі органи про відпо-
відні зміни.

Особливий інтерес викликає 
обов’язок, закріплений у підпунк-
ті 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 ПК Укра-
їни, який містить безпосередню 
вказівку на його зв'язок із подат-
ковим обов’язком. При цьому 
незрозумілою виглядає пози-
ція законодавця відносно оцін-
ки ним податкового обов’язку. 
З’ясувати, в чому полягає сут-
ність кожного з цих обов’язків, 
вбачається можливим шляхом 
звернення до ст. 36 ПК України, 
в якій закріплено нормативно-
правове визначення податково-
го обов’язку.

Наприклад, відповідно до 
п. 36.1 ст. 36 ПК України подат-
ковий обов’язок визначається, 
як «обов’язок платника податку 
обчислити, задекларувати та/
або сплатити суму податку та 
збору в порядку і строки, визна-
чені цим Кодексом, законами з 
питань митної справи» [7] (тут і 
далі виокремлено нами – П.Д.). 
Зазначене може викликати пи-
тання щодо наявності в цьому 
визначенні одного або трьох 
обов’язків, адже обчисленню, 
декларуванню та/або сплаті ко-
респондує обов’язок (однина), а 
не обов’язки.

Ускладнює вирішення дано-
го питання норма п. 38.1 ст. 38 ПК 
України, відповідно до якої вико-
нанням податкового обов’язку 
визнається сплата в повному 
обсязі платником відповідних 
сум податкових зобов’язань у 
встановлений податковим за-
конодавством строк [7]. У да-
ному разі податковий обов’язок 
пов’язується тільки зі сплатою, 
при чому не податків та зборів, 
а податкових зобов’язань. Отже, 
існує певна диспропорція між 
законодавчо закріпленим визна-
ченням податкового обов’язку 
та змістом його виконання.

Уявляється, що формулю-
вання «та/або» у наведеному 
визначенні може тлумачитись 
на користь трьох обов’язків: 
по-перше, з обчислення, декла-
рування та сплати; по-друге, з 
обчислення і декларування; по-
третє, зі сплати. Напевно, саме 
останнього і стосується п. 38.1 
ст. 38 ПК України. Скоріше за 
все дана норма потребує змін 
і має передбачати виконання 
податкового обов’язку не лише 
як сплати, при цьому, не подат-
кових зобов’язань, а податків і 
зборів, а як сукупності обов’язків 
платника податків.

Крім цього, неважко по-
мітити наявність у визначен-
ні податкового обов’язку рис 
обов’язків, закріплених в під-
пунктах 16.1.2–16.1.4 п. 16.1 
ст. 16 ПК України, щодо ведення 
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обліку доходів і витрат (обчисли-
ти), складання та подання звіт-
ності (задекларувати), а також 
сплати податків та зборів (сплати-
ти). На підставі цього можна при-
пустити, що обов’язок платника 
податків, закріплений у підпункті 
16.1.12 п. 16.1 ст. 16 ПК України, 
полягає у збереженні документів, 
пов’язаних з обчисленням, декла-
руванням та сплатою податків і 
зборів. Отже, цей обов’язок може 
бути об’єднаний із обов’язками 
платника податків, закріпленими 
в підпунктах 16.1.5–16.1.7 п. 16.1 
ст. 16 ПК України, щодо подання 
контролюючим органам відповід-
них документів, інформації, відо-
мостей.

На підставі цього можна 
припустити, що обов’язок плат-
ника податків, закріплений в під-
пункті 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 ПК 
України, полягає у збереженні 
документів, пов’язаних з обчис-
ленням, декларуванням та спла-
тою податків і зборів. Отже, цей 
обов’язок може бути об’єднаний 
із обов’язками, закріпленими в 
підпунктах 16.1.5–16.1.7, щодо 
подання контролюючим органам 
відповідної інформації.

У цілому означені обов’язки 
(закріплені в підпунктах 16.1.5–
16.1.7, 16.1.12 п. 16.1 ст. 16 
ПК України) можна об’єднати 
обов’язком «подавати контр-
олюючим органам в порядку, у 
строки та в обсягах, встановле-
них податковим законодавством 

інформацію, пов’язану з обчис-
ленням та 84сплатою податків 
і зборів, а також забезпечувати 
збереження такої інформації, 
протягом строків, установлених 
податковим законодавством». 
До інформації, пов’язаної з об-
численням та сплатою податків і 
зборів, можна віднести докумен-
ти, інформацію, відомості, про 
які йдеться в підпунктах 16.1.2, 
16.1.3, 16.1.5–16.1.7 п. 16.1 ст. 
16 ПК України.

Зроблені вище пропозиції 
об’єднати декілька обов’язків в 
один свідчать про необхідність їх 
систематизації. Доречно відзна-
чити, що у науково-практичному 
коментарі до ст. 16 ПК України 
звертається увага на доціль-
ність виокремлення певних груп 
обов’язків платників: 1) з подат-
кового обліку; 2) щодо сплати 
податків; 3) з податкової звіт-
ності [6, с. 59–60]. У свою чергу, 
в коментарі до ст. 36 ПК Укра-
їни вказується, що податковий 
обов’язок у широкому значенні 
включає: 1) обов’язок з ведення 
податкового обліку; 2) обов’язок 
щодо сплати податків і зборів; 
3) обов’язок з податкової звіт-
ності [Там же, с. 87]. Отже, мож-
на припустити, що податковий 
обов’язок та обов’язки платника 
податків співвідносяться як за-
гальне та окреме, тобто останні 
є елементами вказаних трьох 
складових податкового обов’язку 
у широкому розумінні.
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Дійсно, аналіз ст. 16 ПК 
України дозволяє певним чи-
ном згрупувати закріплені в ній 
обов’язки. Перш за все, можна 
визначити склад обов’язку з по-
даткового обліку, до якого мож-
на віднести обов’язки платника 
податків, закріплені в підпунктах 
16.1.1, 16.1.2, 16.1.10 та 16.1.11 
п. 16.1 ст. 16 ПК України. Наступ-
не, це безпосередньо сплата по-
датків і зборів, обов’язок щодо 
якої міститься в підпункті 16.1.4. 
Ще одна складова податкового 
обов’язку стосується податкової 
звітності, до якої можна віднести 
обов’язки, закріплені в підпунк-
тах 16.1.2, 16.1.3, 16.1.5–16.1.7 
та 16.1.12.

Декілька обов’язків платни-
ка податків, відображені у під-
пунктах 16.1.8, 16.1.9 та 16.1.13 
п. 16.1 ст. 16 ПК України, навряд 
чи можуть бути однозначно від-
несені до якого-небудь з вказа-
них трьох блоків. Ці обов’язки, 
про що вже йшлося вище, мож-
на об’єднати в рамках обов’язку 
«виконувати законні вимоги та 
не перешкоджати законній діяль-
ності контролюючих органів та їх 
посадових осіб». Уявляється, що 
він дає можливість виокремити 
ще одну складову податкового 
обов’язку у широкому розумінні, 
яка, поряд із обов’язками щодо 
податкового обліку, сплати по-
датків, а також податкової звіт-
ності, становить «обов’язок із по-
даткового контролю».

Таким чином, податковий 
обов’язок являє собою сукуп-
ність закріплених в чинних нор-
мах податкового законодавства 
обов’язків, які є забезпеченою 
силою державного примусу мі-
рою належної (активної пози-
тивної або пасивної позитивної) 
поведінки платника податків. 
Вбачається можливим виокрем-
лення родового поняття подат-
кового обов’язку, яке включає в 
себе сукупність обов’язків плат-
ника податків. Його видовими 
різновидами є окремі обов’язки, 
які для податкового права Укра-
їни на сьогоднішній день можна 
пов’язати із податковим обліком, 
сплатою податків і зборів, подат-
ковою звітністю, а також подат-
ковим контролем.

В даній статті розглянуто 
лише деякі проблемні аспекти, 
пов’язані з правовим регулю-
ванням податкового обов’язку. У 
сучасних умовах окремі складо-
ві податкового обов’язку можуть 
бути предметом самостійного 
наукового дослідження. Крім 
того, вкрай актуальним є ви-
вчення відносин, які виникають у 
зв’язку з його належним та нена-
лежним виконанням, визначен-
ня їх об’єкта, суб’єктів, змісту. 
Усе це дозволить створити на-
лежний науковий базис для вдо-
сконалення чинного та розробки 
нового у правовому регулюванні 
податкового обов’язку.
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НАЛОГОВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАК СОВОКУПНОСТЬ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Дуравкин П. М.

В статье раскрываются особенности правовой природы налоговой обязанности, ее со-
держания и структуры. Анализируется соотношение налоговой обязанности и обязанностей 
налогоплательщиков, а также взаимосвязь между отдельными обязанностями налогопла-
тельщиков. Предлагается определенная систематизация обязанностей налогоплательщи-
ков, как составляющих налоговой обязанности.

Ключевые слова: налоговая обязанность, обязанности налогоплательщиков, налоговый 
учет, уплата налогов и сборов, налоговая отчетность, налоговый контроль, исполнение на-
логовой обязанности.

TAX DUTY AS THE AGGREGATE
OF THE DUTIES OF TAXPAYER

Duravkin P. M.

The article describes features of the legal nature of the tax duty, its content and structure. 
The parity of a tax duty and duties of taxpayers, and also interrelation between separate duties of 
taxpayers is analyzed. A systematization of the duties of taxpayers, as components of the tax duty 
is suggested.

Key words: tax duty, duties of the taxpayers, fi scal accounting, payment of taxes and fees, tax 
reporting, tax control, execution of tax duty.
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ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА

Внутрішня форма інформа-
ційного права – це структура і  
зв'язки.  До  неї  відносять сис-
тему інформаційного права, го-
ризонтальну і вертикальну струк-
тури співпідпорядкованості всіх 
її елементів. Щодо його зовніш-
ньої форми в сучасній науковій 
літературі ще не сформувалося 
єдиного розуміння, що, мабуть, 
пов'язано з неоднозначним трак-
туванням різними авторами вже 
самого змісту інформаційного 
права. Наприклад, деякі з них 
вважають, що поняття інформа-
ційного права відбиває державну 
волю, а формами інформаційно-
го права виступають інформацій-
ні норми. Проте, на нашу думку, 
більш близькими до істини є вче-
ні, які поняття інформаційного 
права визнають не як державну 
волю (це його сутність),  а інфор-
маційні норми, і в цьому зв'язку 
формою вони називають джере-
ла інформаційного права. Тому 
інформаційна норма це – не 
форма інформаційного права, а 
саме інформаційне право.

Як уже відзначалося, в на-
уковій літературі  термін «дже-
рело інформаційного права» в 
сенсі форми вираження норм 

Форма інформаційного 
права – це форма саме інфор-
маційного права як  окремого  
явища,  яка співвідноситься  
тільки зі змістом інформацій-
ного права.  Її призначення – 
впорядкувати інформаційне 
право, надати йому властивос-
ті державно-владного характе-
ру. Виділяють зовнішню і вну-
трішню форми інформаційного 
права.

Форми (джерела) інформа-
ційного права класифікуються 
за різними видами й поділяють-
ся на дві великі групи – внутріш-
ню і зовнішню.

Під внутрішньою формою 
розуміють систему інформацій-
ного права, що має об’єктивний 
характер своєї побудови, який 
виявляється в єдності й узго-
дженості всіх її норм, диферен-
ційованих за правовими комп-
лексами, галузями, підгалузями, 
інститутами і нормами  інформа-
ційного права.

Зовнішня форма інфор-
маційного права – це спосіб  
об’єктивізації форми інфор-
маційного права, зовнішньо-
го прояву, матеріальної 
фіксації [3].
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інформаційного права одержав 
широке поширення,  він достат-
ньо зручний  і образно показує,  
що інформаційно-правовий пра-
вовий акт містить інформаційні 
норми, з нього як із джерела бе-
руться дані про склад інформа-
ційних норм [2].

Джерела інформаційного 
права – це обставини, що спо-
нукають появу і  дію інформа-
ційного права. Термін «джерело 
інформаційного права» юриспру-
денції відомий давно. Ще рим-
ський історик Тіт Лівій називав 
закони XII таблиць джерелом  
усього особистого і приватного 
інформаційного права. Для по-
значення  форм вираження ін-
формаційних  норм доцільно ви-
користовувати термін «джерело 
інформаційних норм права», тоді  
«джерелом  інформаційного пра-
ва» можна позначати соціальні 
умови й передумови інформацій-
ного права,  а «юридичним дже-
релом» – правотворче рішення  
компетентного органу про  при-
йняття,  зміну або скасування 
нормативного правового акта, 
інформаційних норм. Після роз-
гляду термінологічного аспекту 
проблеми джерел (форм) інфор-
маційного права  варто  звернути 
увагу на їх класифікацію і видову 
характеристику. 

Як уже зазначалось, є вну-
трішні й зовнішні форми інфор-
маційного права. До зовнішніх 
форм належать:

– інформаційно-правовий 
прецедент – виражене зовні рі-
шення органу  виконавчої вла-
ди з конкретної справи, яко-
му надається формальна        
обов’язковість при розв’язанні 
наступних аналогічних справ;

– інформаційно-правовий до-
говір – угода двох чи більше 
суб’єктів інформаційного пра-
ва про встановлення, зміну або 
припинення інформаційних прав 
чи обов’язків;

– інформаційно-правовий 
акт – письмовий документ ком-
петентного органу держави, в 
якому закріплено забезпечува-
не нею формально обов’язкове 
правило поведінки в інформа-
ційні сфері [1].

Розглянемо більш детально 
основні форми інформаційного 
права.

Інформаційно-правовий пре-
цедент. Прецедентом є такі дії 
влади, що мали місце лише 
один раз, але можуть бути при-
кладом для подібних дій цієї 
влади в подальшому. Інакше 
кажучи, інформаційно-правовий 
прецедент – це рішення юрис-
дикційних органів щодо інфор-
маційно-правової справи, що 
згодом приймається за загально 
обов'язкове правило.

Розрізняють судовий та ад-
міністративний прецеденти. 
При прецедентній  формі ін-
формаційного права судові (а 
іноді й адміністративні) орга-
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ни фактично наділені правом 
створювати нові інформаційні 
норми.

Результатом правозасто-
сувальної діяльності нерідко є 
створення правових положень, 
для яких характерний відо-
мий ступінь узагальненості й 
обов'язковості. Отже, правові 
положення юридичної практики 
є прецедентним інформаційним 
правом.

На нашу думку, наука про 
інформаційне право (правова 
доктрина) на певних етапах роз-
витку інформаційного права теж 
служить його формою. 

Роль правової доктрини як 
життєвого джерела інформа-
ційного права виявляється в 
тому, що вона створює поняття 
і конструкції, якими користуєть-
ся правотворчий орган. Саме 
інформаційне право як наука 
виробляє прийоми та методи 
встановлення, тлумачення і ре-
алізації інформаційного права. 
До того ж самі творці інформа-
ційного права не можуть бути 
вільні від впливу правових док-
трин: більш-менш усвідомлено,  
але вони вимушені ставати на 
сторону тієї або іншої юридичної 
концепції, сприймати її пропози-
ції та рекомендації.

Інформаційно-правові дого-
вори – це угода двох чи більше 
суб’єктів інформаційного права 
щодо встановлення, зміни або 
припинення інформаційних прав 

чи обов’язків. У цих документах 
міститься волевиявлення сторін 
із приводу інформаційних прав 
та обов'язків, визначається їхнє 
коло і послідовність,  а також за-
кріплюється добровільна згода 
виконувати взяті зобов’язання. 
Вони мають широке поширення  
в  інформаційному праві.

Для визнання договору дже-
релом інформаційного права 
необхідно, щоб він містив інфор-
маційно-правові норми.

Інформаційно-правові дого-
вори є проявом нормативної са-
морегуляції. Але не можна забу-
вати, що первинним юридичним 
джерелом розвитку договірних 
форм, надання їм законної сили 
виступає інформаційно-право-
вий акт, а конкретніше – диспо-
зитивні норми інформаційного 
права.

Інформаційно -правовий 
акт – одна з основних,  найбіль-
ше  виражених зовнішніх форм 
інформаційного права,  це дер-
жавний акт нормативного харак-
теру. 

Основним джерелом права 
бiльшостi сучасних держав є ін-
формаційно-правовий акт. Цим 
документам властиві певні осо-
бливості.

По-перше, вони мають дер-
жавний характер. Держава на-
діляє органи, організації, по-
садових осіб правом приймати 
інформаційно-правові акти, тоб-
то правотворчою компетенцією. 
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Вона ж забезпечує і реалізацію 
прийнятих інформаційно-право-
вих актів, включаючи й примусо-
вий вплив на осіб, що ухиляють-
ся від їхнього виконання. 

По-друге, інформаційно-
правові акти приймаються не 
всіма, а строго визначеними 
суб'єктами, спеціально уповно-
важеними на те державою. При  
цьому кожен суб'єкт правотвор-
чої діяльності має рамки своєї 
компетенції. Наприклад міністр 
може видати інформаційно-
правовий наказ, але він не упо-
вноважений видавати укази або 
постанови.

По-третє, ці акти прийма-
ються з дотриманням певної 
процедури.

По-четверте, вони  ма-
ють тимчасові,  просторові та 
суб'єктні межі дії.

По-п'яте, завжди містять ін-
формаційні норми.  Наявність 
у цих актах інформаційних 
норм і робить їх нормативними, 
загальнообов'язковими.

Інформаційно-правові акти:
а) диференційовані, оскіль-

ки механізм держави має роз-
галужену структуру органів з 
визначеними правотворчими 
повноваженнями та значним 
об’ємом інших функцій, які реа-
лізуються за допомогою видан-
ня інформаційних актів;

б) ієрархієзовані, тому що ця 
система будується на основі різ-
ної юридичної сили актів;

в) конкретизовані за пред-
метом регулювання, суб’єктами 
виконання і реалізації права вка-
зівки на які містяться у джерелах.

Таким чином, інформацій-
но-правовий акт – це письмовий 
документ, який вміщує інформа-
ційні норми. Це найпоширеніша 
форма інформаційного права.

За юридичною силою всі 
інформаційно-правові акти по-
діляються на законодавчі та під-
законні.

Законодавчі акти – це акти 
органу законодавчої влади – 
Верховної Ради України, які ма-
ють найвищу юридичну силу, 
приймаються в особливому по-
рядку і спрямовані на регулю-
вання основних суспільних від-
носин. До законодавчих актів, які 
містять інформаційно-правові 
норми, відносяться Конституція 
України, регламент Верховної 
Ради України, закони України, 
кодекси та постанови.

Підзаконні інформаційно-
правові акти – це результат 
нормотворчої діяльності компе-
тентних органів держави (їх по-
садових осіб), уповноважених 
на те державою громадських 
об’єднань зі встановлення, 
введення в дію, зміни чи відмі-
ни інформаційних документів, 
що розвивають чи деталізують 
окремі положення законів.[1]

За суб’єктами видання ін-
формаційно-правові акти поді-
ляються таким чином:
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– Верховної Ради України – 
закони і постанови;

– Президента України – укази;
– органів виконавчої влади:
– Кабінету Міністрів України – 

декрети і постанови;
– керівників міністерств та 

інших центральних органів вико-
навчої влади – інструкції, вказів-
ки, інформаційно-правові накази;

– місцеві органи виконавчої 
влади – рішення та інформацій-
но-правові ухвали;

– адміністрацій державних 
підприємств, установ, організацій 
– інформаційно-правові накази.

У деяких випадках норматив-
ного характеру набувають воле-
виявлення населення в результаті 
всеукраїнського чи регіонального 
референдумів, певних громадсь-
ких об’єднань, трудових колекти-
вів, форма яких може бути різною 
(рішення, постанова і т. ін.).

Інформаційно-правові акти 
діють у часі, просторі та в певно-
му колі осіб.

При характеристиці дії  ін-
формаційно-правових актів у 
часі слід розрізняти: введення 
в дію;  припинення дії; зворотну 
силу дії.

Інформаційно-правові акти 
припиняють свою дію внаслідок: 
а) закінчення терміну давності, 
на який видавався акт; б) пря-
мої відміни конкретного акта; 
в) фактичної відміни акта іншим 
актом, прийнятим з того самого 
питання.

Дія нормативних актів у про-
сторі характеризується певною 
територією:

– держави в цілому;
– відповідного регіону;
– адміністративно-територі-

альної одиниці;
– відповідного підприємства, 

організації.
Щодо кола осіб інформа-

ційно-правові акти дійсні для 
громадян України, осіб без гро-
мадянства, іноземних громадян, 
юридичних осіб.

Крім того, інформаційно-
правові акти класифікуються 
за суб’єктами ухвалення, на-
приклад: акти органів держави, 
громадських об’єднань, трудо-
вих колективів, спільні акти ор-
ганів держави та недержавних 
формувань.

Оскільки основною формою 
інформаційного права в Україні 
є інформаційно-правовий акт, то 
під джерелами інформаційного 
права слід розуміти зовнішнє 
вираження інформаційно-пра-
вових актів, які приймаються і 
діють з метою регулювання ін-
формаційних відносин. Різно-
манітність цих відносин, а також 
розмежування функцій держав-
них органів припускають наяв-
ність численних інформаційних 
актів. Виходячи з цього, важливе 
теоретичне й практичне значен-
ня має розмежування інформа-
ційно-правових актів за певними 
критеріями.
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Інформаційно-правовий акт 
виступає не лише джерелом 
в юридичному розумінні, але і 
фактичним джерелом: це той ре-
зервуар, з якого люди черпають 
знання про інформаційні норми.

Таким чином, інформацій-
но-правовий акт – це офіційний 
документ, який створений ком-
петентними органами держави 
й містить загальнообов’язкові 
інформаційні норми (правила 
поведінки).

Інформаційно-правовий акт 
є результатом діяльності компе-
тентних суб’єктів, яку називають 
правотворчістю. Це діяльність 
державних органів і посадових 
осіб, громадських організацій, 
уповноважених на те державою, 
а також усього народу України, 
яка спрямована на утворення, 
зміну чи відміну інформаційно-
правових актів.

Інформаційно-правові акти  – 
основне  джерело інформацій-
ного права не лише в Україні, 
але й в усіх правових системах 
світу. Поширеність інформацій-
но-правових актів пояснюється 
незаперечними перевагами та-
кого способу вираження інфор-
маційних норм саме з точки зору 
загальнолюдських принципів 
права, які поступово впроваджу-
ються в право. До таких переваг 
зокрема належать:

– чіткість, ясність та одно-
значність формулювання змісту 
інформаційних прав і обов’язків;

– швидке доведення до ві-
дома адресатів інформаційних 
норм, їхнього змісту;

– забезпечення сприятливих 
умов для швидкого пошуку по-
трібної інформаційної норми;

– створення умов для пра-
вильного, адекватного розумін-
ня та з’ясування адресатом ін-
формаційної норми, її істинного 
змісту;

–  можливість змінювати чи 
скасовувати інформаційні нор-
ми, здійснювати їх впорядкуван-
ня, погодження та систематиза-
цію  численних ;

– вони виходять від строго 
визначених правотворчих орга-
нів та  осіб,  які наділені чітко ви-
значеною компетенцією;

– приймаються в чітко ви-
значеному порядку;

– мають визначену форму 
та реквізити ;

– мають певний порядок 
вступу в силу і сферу дії;

– можуть бути змінені за-
лежно від соціальних потреб.

У цьому зв'язку інформацій-
но-правові акти варто відрізняти 
від індивідуальних та інтерпре-
таційних актів.

Індивідуальні правові акти – 
це акти державних органів, не-
державних організацій,  посадо-
вих осіб, що відбивають рішення 
суду (вирок, наказ).

Індивідуальні акти – це акти 
застосування  права,  тому їх на-
зивають ще правозастосуваль-
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ними. Вони мають,  як правило, 
разове застосування, адресу-
ються конкретним особам або 
організаціям і обов'язкові для 
виконання тільки ними.

На відміну від індивідуаль-
них, інформаційно-правові акти 
мають загальнообов’язковий ха-
рактер і відрізняються неконкрет-
ністю адресата, тобто обов’язкові 
не для окремої конкретної особи,  
а для всіх суб'єктів, на яких вони 
поширюються. Діють інформацій-
но-правові акти відносно довгий 
час і не вичерпують себе факта-
ми  їхнього застосування.

Інформаційно-правові акти 
слід також відрізняти від інтер-
претаційних актів, тобто актів 
роз'яснення (тлумачення) норм 
права. Від інформаційно-пра-
вових останні відрізняються 
тим,  що не містять нових ін-
формаційних норм, а лише 
роз'ясняють існуючі.

На основі викладеного вище 
можна зробити висновок,  що 
форми (джерела) інформаційно-
го права  мають  велике значен-
ня для зміцнення законності в 
правовій державі. Досконалість 
названих форм (джерел) інфор-
маційного права насправді за-

лежить  від рівня теоретичних 
уявлень про них і якості всіх 
видів інформаційної практики.  
Інформаційна наука покликана 
своєчасно готувати рекоменда-
ції для поліпшення форм інфор-
маційного права,  а практика – 
вміло реалізувати пропозиції 
вчених задля створення гнучкої, 
динамічної й ефективно функці-
онуючої системи джерел інфор-
маційного права. Від якості цієї 
системи права залежить трив-
кість законності в державі.

Основними шляхами вдо-
сконалення форм (джерел) ін-
формаційного права в Україні є 
більш повне врахування інфор-
маційних традицій України та 
запозичення кращих здобутків 
правової системи минулого.

Крім того, у будь-якій су-
часній державі джерела інфор-
маційного права (і перш за все 
закони, статути) упорядкова-
ні, але разом з тим вони не є 
строгою системою, особливо 
це стосується актів підзаконної 
правотворчості та прецедентів. 
Швидше за все це сукупність 
нормативних та інших інформа-
ційних актів, які встановлюють 
певний правовий режим.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА
Коваленко Л. П.

Рассматриваются понятие, признаки источников информационного права. Предложено 
несколько классификаций источников информационного права по разным критериям, что, по 
мнению автора, упростит их выбор на практике, позволит правильно применять нормативно-
правовые акты информационного права. 

Ключевые слова: источники информационного права, нормативно-правовые акты ин-
формационного права, информационно-правовая норма.

SOURCES OF INFORMATION CAN
Kovalenko l. P.

A concept, signs of sources of information can, is examined. Also in the article a few 
classifi cations of sources of information can are offered on different criteria, that in opinion of author, 
will simplify their choice in practice, will allow to apply the normatively-legal acts of information can 
correctly. 

Key words: sources of information can, normatively-legal acts of information can, informatively-
legal norm.
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УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Однією з важливих проблем 
теорії кримінального права, за-
конодавчої та правозастосов-
чої практики є індивідуалізація 
кримінального покарання. Але 
вирішення цієї проблеми для 
досягнення цілей виправлен-
ня засудженого, попередження 
вчинення нових злочинів можли-
ве не тільки за рахунок правиль-
ного застосування загальних за-
сад призначення покарання, а 
й при здійсненні звільнення від 
покарання та його відбування.

Теоретичні розробки й прак-
тика застосування різних видів 
звільнення від покарання обу-
мовлені тим, що можливості до-
сягнення цілей правосуддя шля-
хом застосування покарання, на 
жаль, досить обмежені, а соціаль-
ні, духовні та матеріальні витра-
ти, пов'язані з його відбуванням, 
доволі значні. У зв'язку з цим ви-
никає необхідність, з одного боку, 
забезпечити дію принципу невід-
воротності кримінальної відпо-
відальності та стабільності обви-
нувального вироку, а з іншого – за 
можливістю зменшити несприят-
ливі соціальні, психологічні й інші 
наслідки відбування покарання.

За останні часи в Україні від-
булися серйозні зміни у сфері 
кримінально-правової політики, 
яка, ґрунтуючись на принци-
пі невідворотності покарання, 
у той же час характеризується 
проявом принципів гуманізму й 
економії заходів кримінально-
правового впливу. До одного з 
таких заходів належить і умов-
но-дострокове звільнення від 
відбування покарання.

Відповідно до ст. 81 КК Ук-
раїни під умовно-достроковим 
звільненням від відбування по-
карання слід розуміти звіль-
нення особи від подальшого 
відбування призначеного їй су-
дом покарання, яке фактично 
вона вже відбуває, за умови не 
вчинення нового злочину про-
тягом строку, який залишився 
до моменту закінчення відбут-
тя покарання. Окремі питання 
застосування умовно-достро-
кового звільнення від відбуван-
ня покарання роз’ясняються в 
постанові Пленуму Верховно-
го Суду України від 26 квітня 
2002 р. № 2 «Про умовно-до-
строкове звільнення від відбу-
вання покарання і заміну невід-
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бутої частини покарання більш 
м’яким» (далі – Постанова від 
26 квітня 2002 р. № 2) [2].

Передумовою умовно-до-
строкового звільнення від від-
бування покарання згідно з 
ч. 1 ст. 81 КК України є фактич-
не відбування особою одного 
із п’яти основних строкових ви-
дів покарань: виправних робіт, 
службових обмежень для вій-
ськовослужбовців, обмеження 
волі, утримання в дисциплі-
нарному батальйоні військо-
вослужбовців або позбавлення 
волі на певний строк. 

Вважаємо, що подібний ви-
бір законодавця не випадковий, 
а обумовлений такими факто-
рами. Умовно-дострокове звіль-
нення від відбування покарання 
може поширюватися тільки на 
строкові види покарання, насам-
перед тому, що такі одноактні по-
карання як штраф і конфіскація 
майна, а також безстрокові пока-
рання у вигляді позбавлення вій-
ськового, спеціального знання, 
рангу, чину або кваліфікаційного 
класу і довічного позбавлення 
волі не визначено чітко зазначе-
ними у законі строковими рам-
ками (межами) їх відбування, 
а виконуються або одноактно, 
або безстроково. Отже, вони не 
можуть бути поділені на чітко 
позначені частини, а тому до-
строково звільнити від відбуван-
ня якоїсь частини такого пока-
рання не уявляється можливим. 

Крім того, умовно-достроковому 
звільненню від відбування пока-
рання підлягають саме строкові, 
а не одноактні види покарання 
ще й тому, що підставою тако-
го звільнення є доведення за-
судженим свого виправлення, 
для доказу наявності якого, без-
умовно, потрібен певний, інколи, 
досить значний час.

Умовно-достроковому звіль-
ненню підлягають тільки основні 
види покарання, бо саме осно-
вне покарання є тим приму-
совим заходом, з відбуванням 
якого закон головним чином і 
пов'язує можливість досягнення 
цілей покарання. Додаткове ж 
покарання є лише допоміжним 
засобом, який змінює обсяг і ха-
рактер такого впливу, тому воно 
і призначається лише на дода-
ток до основного. 

Підстава умовно-достроко-
вого звільнення від відбування 
покарання складається з двох 
обов’язкових елементів: до-
ведення засудженим свого ви-
правлення – матеріальний еле-
мент (ч. 2 ст. 81 КК України) та 
фактичне відбуття засудженим 
певної частини призначеного 
йому строку покарання – фор-
малізований елемент (ч. 3 ст. 81 
КК України).

Доведення засудженим сво-
го виправлення означає досяг-
нення ним такого стану, за якого 
від даної особи не доводиться очі-
кувати вчинення в майбутньому 
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нових злочинів. Виправлення 
засудженого має бути підтвер-
джене його сумлінною поведін-
кою і ставленням до праці. 

Слід зазначити, що у науці 
кримінального права поведінка 
засудженого як підстава засто-
сування заохочувальних інсти-
тутів розглядалася як зразкова, 
а ставлення до праці – як чесне 
[Див.: 1, с. 119; 3, с. 16; 4, с. 114]. 

У ч. 2 ст. 81, ч. 2 ст. 107 КК 
України 2001 р., а також ч. 2 ст. 
67 КВК України йдеться про сум-
лінну поведінку і ставлення за-
судженого до праці. Такий підхід 
законодавця, на наш погляд, не 
зовсім вірний. Уявляється, що 
при характеристиці позитивної 
поведінки особи її необхідно 
розглядати як зразкову, оскільки 
це більш точне і ємне формулю-
вання (поведінка як приклад; по-
ведінка, що відповідає певним 
правилам, нормам, прикладам 
або стандартам, які склалися 
в суспільстві). Про сумлінність 
же слід говорити при характе-
ристиці ставлення засудженого 
до праці (сумлінне виконання 
обов'язків, доручень, роботи). 
У зв'язку з цим уявляється, що 
матеріальний елемент підстави 
застосування умовно-достро-
кового звільнення від відбу-
вання покарання визначається 
(характеризується) зразковою 
поведінкою засудженого і його 
сумлінним ставленням до праці. 
На підставі викладеного пропо-

нуємо внести відповідні зміни до 
ч. 2 ст. 81, ч. 2 ст. 107 КК України 
і ч. 2 ст. 67 КВК України. 

Сумлінна поведінка характе-
ризується дотриманням режиму 
відбування покарання; виконан-
ням покладених на засудженого 
законних обов'язків; виконанням 
законних вимог представників 
адміністрації органу, що вико-
нує покарання; підвищенням 
загальноосвітнього і професій-
но-технічного навчання; при-
дбанням спеціальності; пове-
дінкою у побуті; стримуванням 
від порушень режиму відбуван-
ня покарання, порушень пра-
вил внутрішнього розпорядку, 
вживання алкогольних напоїв, 
наркотичних засобів, азартних 
ігор; неухильним додержанням 
загальноприйнятих норм і пра-
вил поведінки; активною участю 
в суспільному житті й сумлін-
ним виконанням громадських 
доручень у процесі відбування 
покарання; прагненням своєю 
діяльністю спокутувати вину за 
вчинений злочин тощо.

Ставлення до праці характе-
ризується постійною свідомою 
участю у суспільно корисній пра-
ці; систематичним виконанням 
трудових обов’язків, виробни-
чих завдань і дорученої роботи; 
внесенням раціоналізаторських 
пропозицій і винахідницьких від-
криттів; відсутністю відмов від 
роботи, невиходів на роботу без 
поважних причин і порушень 
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трудової дисципліни; виконан-
ням норм виробітку; ставленням 
до майна, знарядь виробництва; 
прагненням придбати спеціаль-
ність або підвищити кваліфіка-
цію; відсутністю трудових по-
рушень; суворим додержанням 
правил охорони праці та правил 
техніки безпеки тощо.

Сумлінна поведінка і став-
лення до праці є необхідним і 
достатнім доказом виправлення 
засудженого. При цьому висно-
вок суду про виправлення за-
судженого повинен бути засно-
ваний на всебічному врахуванні 
даних про його поведінку і став-
лення до праці за весь час пере-
бування покарання, а не за час, 
який безпосередньо передує на-
станню строку, по відбуванні яко-
го можливе умовно-достроково-
го звільнення. У п. 17 Постанови 
від 26 квітня 2002 р. № 2 зазна-
чено: «Оскільки судовий розгляд 
питання про умовно-дострокове 
звільнення від відбування по-
карання справляє великий ви-
ховний і запобіжний вплив як на 
самого засудженого, так і на ін-
ших осіб, суди під час судового 
засідання у справах цієї катего-
рії повинні приділяти особливу 
увагу поясненням засудженого, 
представників органу, який відає 
виконанням покарання, спосте-
режної комісії по суті внесеного 
подання. Зокрема, слід ретель-
но з’ясувати ставлення засудже-
ного до вчиненого злочину, пра-

ці та навчання, додержання ним 
вимог режиму, участь у самоді-
яльних організаціях засуджених 
виправно-трудової установи, 
а також його наміри щодо при-
лучення до суспільно корисної 
праці та потребу в наданні до-
помоги при обранні місця про-
живання і працевлаштування». 
Причому, як роз’яснено в п. 13 
тієї ж постанови, відсутність у 
матеріалах даних про можли-
вість працевлаштування засу-
дженого після умовно-достроко-
вого звільнення від відбування 
покарання не може бути підста-
вою для відмови у задоволенні 
подання.

Фактичне відбуття засудже-
ним певної частини призначеного 
йому строку покарання (1/2, 2/3, 
3/4) передбачено законодавцем 
з урахуванням таких критеріїв: 
тяжкість злочину, форма вини й 
особа засудженого для того, щоб 
засуджений: а) мав час і можли-
вість довести своє виправлення 
і б) дійсно довів, що він вже не 
потребує подальшого відбування 
покарання. 

Якщо покарання призначене 
за сукупністю злочинів або ви-
років, суд, застосовуючи умов-
но-дострокового звільнення від 
відбування покарання, повинен 
виходити з загального строку 
покарання, призначеного за су-
купністю, і враховувати при цьо-
му положення ч. 3 ст. 81 КК Укра-
їни, виходячи з більш тяжкого, а 
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при рівному ступені тяжкості, ви-
ходячи з умисного злочину, який 
входить у сукупність. 

Слід також зазначити, що 
відповідно до ч. 3 ст. 81 КК Укра-
їни формалізований елемент 
підстави застосування умов-
но-дострокового звільнення від 
відбування покарання обчис-
люється, виходячи зі строку по-
карання, призначеного вироком 
суду. Однак можливі й ситуації, 
коли засудженому покарання 
було пом'якшено на підставі 
акта про амністію, помилування 
або за рішенням суду. Згідно з п. 
11 Постанови від 26 квітня 2002 
р. № 2, при вирішенні питання 
про умовно-дострокове звіль-
нення від відбування покарання 
щодо засудженого, покарання 
якому було пом'якшено згідно 
з актом амністії, помилування 
або за рішенням суду, фактично 
відбута частина покарання по-
винна обчислюватись, виходячи 
з покарання, встановленого ак-
том амністії, помилування або 
рішенням суду. Таке вирішення 
зазначеного питання, на наш 
погляд, є вірним, однак це поло-
ження повинне знайти законо-
давчу регламентацію. 

Відповідно до ч. 1 ст. 81 КК 
України особу може бути (право, 
а не обов'язок суду) умовно-до-
строково звільнено повністю 
або частково і від відбування 
додаткового покарання. Таким 
додатковим покаранням є лише 

позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися 
певною діяльністю, оскільки 
такі покарання як штраф, по-
збавлення військового, спе-
ціального знання, рангу, чину 
або кваліфікаційного класу та 
конфіскація майна, якщо вони 
були призначені як додаткові, 
на момент прийняття рішення 
про умовно-дострокове звіль-
нення від відбування основно-
го покарання повинні бути ви-
конані (відбуті). Такий підхід 
поділяє і Пленум Верховного 
Суду України в постанові від 
26 квітня 2002 р. № 2 (п. 7). 

Слід мати на увазі, що питан-
ня про повне або часткове звіль-
нення від відбування додатково-
го покарання суд може вирішити 
не тільки тоді, коли про це за-
значено у поданні органу, який 
відає виконанням покарання, а 
й за власною ініціативою (п. 8 
Постанови від 26 квітня 2002 р. 
№ 2). Якщо при умовно-достро-
ковому звільненні засудженого 
від відбування основного по-
карання суд відмовив у тако-
му звільненні від додаткового 
покарання, повторний розгляд 
цього питання можливий лише 
після закінчення строків, перед-
бачених ч. 5 ст. 407 КПК України. 
Якщо при умовно-достроковому 
звільненні засудженого від від-
бування основного покарання 
суд не розглядав питання про 
звільнення від додаткового по-
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карання, засуджений має право 
звернутися з клопотанням про 
таке звільнення без урахування 
строків, передбачених ч. 5 ст. 407 
КПК України. Коли питання про 
умовно-дострокове звільнення 
від відбування додаткового по-
карання виникло після повного 
відбуття засудженим основного 
покарання, суд за поданням за-
значених у ч. 1 або 2 ст. 407 КПК 
України органів може повністю 
або частково звільнити його від 
додаткового покарання після 
фактичного відбуття встановле-
ної законом частини останнього 
та за наявності зазначених у за-
коні передумови та підстави.

Умовою застосування цього 
виду звільнення є невчинення 
особою нового злочину протя-
гом невідбутої частини покаран-
ня, тобто з моменту винесення 
судом рішення про звільнення 
і до дня, в який би закінчилося 
відбування призначеного пока-
рання. Умовним таке звільнення 
називається тому, що воно не є 
остаточним. Особа звільняється 
від частини строку призначеного 
покарання під певною умовою – 
не вчинення нового умисного або 
необережного злочину протягом 
невідбутого строку покарання, 
який залишився (невідбутої його 
частини). Достроковим звільнен-
ня визнається тому, що засудже-
ний звільняється від покарання 
до закінчення строку покарання, 
призначеного вироком суду. 

При застосуванні умовно-
дострокового звільнення суди не 
повинні встановлювати який-не-
будь спеціальний випробуваль-
ний строк, оскільки за змістом 
закону так званим випробуваль-
ним строком по суті є невідбута 
частина покарання. Тому в по-
станові про умовно-дострокове 
звільнення суд повинен вказати 
невідбуту частину покарання, 
від відбування якої засуджений 
умовно-достроково звільняєть-
ся. Вирок суду, яким призначено 
покарання, від відбування якого 
особу було умовно-достроково 
звільнено, зберігає свою силу 
і протягом невідбутого строку 
покарання.

Кримінально-правові наслід-
ки умовно-дострокового звіль-
нення від відбування покарання 
залежать від характеру спливу 
невідбутого строку покарання, 
тобто залежно від того, утримав-
ся або ні засуджений протягом 
цього строку від вчинення ново-
го злочину, і можуть бути:

а) сприятливими – вони на-
стають у разі не вчинення осо-
бою, до якої було застосовано 
умовно-дострокове звільнен-
ня від відбування покарання, 
протягом невідбутої частини 
покарання нового злочину. За-
суджений остаточно і повністю 
(автоматично) звільняється від 
відбування покарання. При цьо-
му строк погашення судимості 
спливає з моменту умовно-до-
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строкового звільнення особи від 
відбування покарання (ч. 3 ст. 90 
КК України), а обчислюється він 
з фактично відбутого (призначе-
ного судом) основного покаран-
ня. У тих випадках, коли особа 
умовно-достроково звільнена 
від основного покарання, але 
відбуває додаткове покарання, 
строк погашення судимості по-
чинає спливати з дня відбуття 
додаткового покарання й анало-
гічно обчислюється з фактично 
відбутого (призначеного судом) 
основного покарання;

б) несприятливими – наста-
ють у разі вчинення зазначеною 
особою протягом невідбутої 
частини покарання нового зло-
чину (незалежно від його тяж-
кості (особливо тяжкий, тяжкий, 
середньої тяжкості, невеликої 
тяжкості) і форми вини (умисний 
чи необережний). У такому разі 
суд призначає засудженому по-
карання за сукупністю вироків 
за правилами, передбаченими 
статтями 71 і 72 КК (ч. 4 ст. 81 КК 
України), тобто до призначеного 
покарання за новий злочин при-
єднується повністю або частко-
во невідбута частина покарання 
за першим вироком, від якого 
особа була умовно-достроково 
звільнена. 

Умовно-дострокове звіль-
нення здійснюється тільки судом 
за місцем відбування покарання 
засудженим за спільним подан-
ням органу, що відає відбуван-

ням покарання, і спостережної 
комісії або служби у справах 
неповнолітніх (ч. 1 ст. 407 
КПК України) чи за поданням 
командування дисциплінарно-
го батальйону (ч. 2 ст. 407 КПК 
України). Зазначене подання 
розглядається судом з участю 
прокурора, представника орга-
ну, що відає виконанням пока-
рання, і, як правило, засуджено-
го. Суд виносить постанову про 
умовно-дострокове звільнення 
засудженого від відбування по-
карання або про відмову в його 
застосуванні, обов’язково моти-
вуючи своє рішення по справі.

Якщо суд відмовить в умов-
но-достроковому звільненні за-
судженого від відбування по-
карання, розгляд повторного 
подання в цьому питанні щодо 
осіб, засуджених за тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини, до позбав-
лення волі на строк не нижче 
п’яти років, може мати місце не 
раніше як через рік з дня вине-
сення постанови про відмову, а 
щодо засуджених за інші злочи-
ни та неповнолітніх засуджених – 
не раніше як через шість місяців 
(ч. 5 ст. 401 КПК України).

За особами, умовно-достро-
ково звільненими від відбування 
покарання, протягом невідбутої 
частини покарання встановлю-
ється контроль громадських ор-
ганізацій і трудових колективів, 
з цими особами проводиться 
виховна робота з метою закрі-
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плення результатів виправлення 
і ресоціалізації (ч. 1 ст. 160 КВК 
України). 

При застосуванні умовно-
дострокового звільнення від від-
бування покарання осіб, які вчи-
нили злочини до 1 вересня 2001 
р., тобто до набрання чинності 
новим КК України, слід керува-
тися п. 11 Прикінцевих та Пере-
хідних положень цього Кодексу. 
Виходячи зі змісту зазначено-
го пункту, умовно-дострокове 
звільнення від відбування по-

карання названих осіб здійсню-
ється з урахуванням особливос-
тей кожної кримінальної справи 
за правилами, встановленими 
ст. 81 КК України 2001 р., якщо 
вони є більш м’якими, ніж ті, що 
були передбачені статтями 52 і 
521 КК України 1960 р., і навпа-
ки, за правилами, передбачени-
ми статтями 52 і 521 КК Укра-
їни 1960 р., якщо вони є більш 
м’якими від установлених ст. 81 
КК України 2001 р. (п. 16 Поста-
нови від 26 квітня 2002 р., № 2).
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ  ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Ус О. В.

Статья посвящена уголовно-правовым проблемам условно-досрочного освобожде-
ние от отбывания наказания. Исследуются понятие, предпосылки, основание, порядок и 
уголовно-правовые последствия его применения. Высказаны и обоснованы рекомендации 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЇ

Ретроспективний аналіз іс-
торії суспільства свідчить про те, 
що багато історичних подій яв-
ляли собою злочинні дії: масові 
заворушення, війни, захоплення 
влади, перерозподіл власності 
та ін. Як обґрунтовано зазначає 
відомий російський кримінолог 
В. В. Лунєєв, «…і криваві війни, 
глобальні або локальні, й еколо-
гічні катастрофи та інші небез-
пеки частіше всього замішані на 
криміналі» [6, c. 16].

На жаль, і дотепер людство 
не спромоглося виправити цю 
ситуацію. Слід погодитися з те-
зою даного автора і про те, що за-
раз після військової глобальної 
небезпеки людству загрожують 
ще дві інші: екологічна і кримі-
нальна. «Прогноз останньої − 
самий песимістичний, оскіль-
ки вона пов'язана не з агре-
сивними задумами обмеженої 
купки людей, не з технологією 
небезпечних промислових ви-
робництв, а з повсякденною 
психологією мільйонів людей із 
різноманітних верств суспіль-
ства…» [Там же]. Тож вочевидь 
на сучасному етапі розвитку 
цивілізації, коли процеси глоба-
лізації стирають межі держав, 

а нераціональне використання 
досягнень науково-технічного 
прогресу ставить під загрозу 
існування людства, проблема 
шкідливої поведінки людей на-
була особливої гостроти.

Винятково гостро проблема 
злочинності стоїть і в Україні. 
Прагнучі координувати та під-
вищити ефективність заходів її 
запобігання, керівництво країни 
розробило Концепцію Державної 
програми профілактики правопо-
рушень на період до 2015 р. [4]. 
Проте криміналізація українсько-
го суспільства поглиблюється, 
про що свідчать статистичні дані. 
Наприклад, у 2010 р. в Україні 
було зареєстровано 500902 зло-
чинів, виявлено 226385 осіб, що 
їх вчинили [1]. За цими даними 
криється критична криміногенна 
ситуація, оскільки рівень латент-
ної злочинності мінімум у шість 
разів перевищує зареєстровані 
показники [9, c. 60], а динаміка 
лише зареєстрованої частини 
злочинності у 2010 р. становила 
15,2 % щодо показників попе-
реднього року.

На найвищому рівні держав-
ного керівництва зазначається 
одна з причин, що обумовлює 



Проблеми кримінального права, 
кримінології та криміналістики

2011/117 107

таку ситуацію: «Діяльність дер-
жави з протидії злочинності не 
має належного наукового забез-
печення, нові технології та мето-
дики розробляються повільно та 
безсистемно, а наявні розробки 
впроваджуються недостатньо 
активно» [10].

Самі вчені визнають: хоча 
проблема злочинності вже три-
валий час є об'єктом численних 
наукових досліджень, у сучасній 
Україні розробка проблеми за-
побігання злочинності досягла 
кризового рівня. Розмаїття по-
глядів, серед яких присутні й 
взаємовиключні, створило ту-
пикову ситуацію в її вирішенні. 
«Якби не більш ніж 130-річний 
період розвитку офіційної кримі-
нології як науки, то можна було 
б сказати, що сучасна криміно-
логія знаходиться в стадії ста-
новлення, причому більшість 
понять і принципів не мають од-
нозначної усталеної теоретичної 
інтерпретації й єдиного розумін-
ня, відсутня єдина база у визна-
ченні предмета самої науки і, 
звичайно, перспектив подаль-
шого її розвитку і досліджень» 
[12, c. 73].

За таких умов у першу чергу 
обговорення на всіх рівнях по-
требують питання методології 
кримінології, тобто базові засади, 
згідно з якими здійснюється піз-
нання. При тому доцільно згада-
ти й про нові теорії природознав-
чих наук, напрацьовані сучасною 

наукою, а також проаналізувати 
їх значення в методології науки 
про злочинність. Саме це і стало 
метою даної статті.

Кримінологи постійно звер-
таються до методологічних засад 
своїх теорій. Це не дивно, оскіль-
ки методологія є фундаментом 
для коректного й ефективного 
наукового пошуку [2, c. 4].

Проте слід зазначити слід за-
значити, що до останнього часу 
в кримінології панує монополізм 
методології діалектичного мате-
ріалізму. Це підкреслюється у 
багатьох галузевих підручниках 
[5] і знаходить своє відображен-
ня у дисертаційних [13] та інших 
дослідженнях.

Згідно з теорією матеріаліз-
му всі процеси, які відбуваються 
у світі, характеризуються про-
сторово-часовими трансформа-
ціями матеріального, енергетич-
ного й інформаційного стану [7, 
c. 11]. Фізична картина світу, що 
склалася, передбачає існування 
окремих об’єктів, які пов’язані 
між собою лише тоді, коли між 
ними має місце механічний 
взаємозв’язок чи взаємодія за 
допомогою поля. На принципі 
дискретності будується й розу-
міння роботи мозку [8, c. 183]. 
Але новітні розробки теорії поля 
дають підстави переглянути 
усталену точку зору. Як вказує 
І. Ю. Мікляєв, такому принципу 
дискретності протистоїть фізика 
мікросвіту, згідно з якою елемен-
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тарні частки є не лише корпус-
кулярними, але й хвильовими 
утвореннями. Частка, що має 
хвильові ознаки, втрачає влас-
тивість чіткої локальності: вона 
може існувати в усьому Всесвіті» 
[8, с. 183]. Це дає підстави автору 
зробити припущення: «Ймовір-
но, в клітинах та молекулах моз-
ку існують квантові процеси, які 
забезпечують дистанційні вза-
ємодії різних систем мозку. При-
пустимо, що ці ж процеси можуть 
виявитися основою взаємодії 
мозку із зовнішнім світом і зокре-
ма з мозком інших людей. Про 
те, що такі процеси реальні, свід-
чать дослідження, спрямовані на 
використання квантової механіки 
при аналізі роботи мозкових клі-
тин та їх систем, у мозку людини 
розігруються й квантомеханічні 
процеси» [Там же]. Людина діє в 
певному фізичному світі, власти-
вості якого, її глибинна структура 
не можуть не впливати на форми 
його психічної активності, зокре-
ма на процеси сприйняття. Якщо 
Всесвіт – гігантська голографіч-
на і квантово-механічна система, 
тоді психіка, яка регулює пове-
дінку людини і тварин, повинна 
містити в собі елементи голо-
грації, що має квантово-волнову 
природу [Там же]. Якщо прийня-
ти цю точку зору, то інформа-
ційні записи на відповідних мо-
лекулах у нервових клітинах 
доцільно розглядати як сукупність 
голограмм [8, c. 186].

Можно погодитися з І. Ю. Мік-
ляєвим щодо того, що запро-
понована квантово-волнова гі-
потеза має глубокий загально-
науковий сенс, оскільки в ній 
на конкретному науковому рівні 
вирішується питання про адек-
ватність психічного відображен-
ня своєму об’єкту. Отже, якщо 
ця теорія отримає подальше 
підтвердження і визнання, то, 
безумовно, важливі постулати 
кримінології (щодо свободи волі 
та причин злочинної поведінки) 
будуть переглянуті. 

Більш того, універсальність 
теорії матеріалізму ставлять 
під сумнів інші досягнення фун-
даментальних природознавчих 
наук. Згідно з ними відомий фі-
лософ А. Г. Спіркін вказує, що 
наша сутність у самій загальній 
формі дійсно припускає три рів-
ні: матеріальне буття поза нами, 
світ психіки як суб'єктивне бут-
тя, і, можливо, світ об'єктивного 
духу, тобто надособистісної сві-
домості, хоча, можливо, і цим не 
обмежується [11, c. 255].

І дійсно, наукові досліджен-
ня на матеріалістичних засадах 
надають факти, що підтвер-
джують існування Надрозуму і, 
відповідно, ставлять під сумнів 
тези матеріалізму. Достатньо 
категорично з цього приводу ви-
словлюються навіть науковці зі 
світовим ім’ям, відкрито обгрун-
товуючи існування Творця, який 
створив світ і встановив закони 
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природи. Ось, зокрема, дум-
ка лауреата Нобелівської пре-
мії Арно Пензіаса, який відкрив 
(разом з Робертом Вільсоном) 
реліктове випромінювання – 
найважливіше підтвердження 
теорії Великого вибуху: «Найкра-
щі дані, якими ми володіємо, − 
точно ті, які б я напророкував, 
спираючись на джерела лише 
П’ятикнижжя Моісея, Псалтирь 
та Біблію в цілому» [Цит. за: 3]. 
Інший нобелівський лауреат – 
Френсіс Коллінз, проаналізу-
вавши фундаментальні природ-
ні засади, на яких функціонує 
людський і природній світ, теж 
вбачає, що за ними стоїть воля 
Творця. Аргументи вченого ло-
гічно торкаються всіх основних 
подій світотворення. Стосовно 
Великого вибуху він зазначає: 
«Нав’язуючи нам висновок про 
те, що Всесвіт мав певний по-
чаток, Великий вибух буквально 
кричить про надприродне пояс-
нення. Незрозуміло, як приро-
да змогла сама себе створити. 
Для цього необхідна сила, що 
знаходиться за межами часу та 
простору» [3, c. 58]. Аргументи 
на користь такого твердження 
є зрозумілими для всіх, хто має 
загальні знання з фізики та хімії 
й середню освіту: 

1. У перші моменти після 
Великого вибуху створилися 
приблизно в однаковій кількості 
матерія та антиматерія. За одну 
мілісекунду Всесвіт охолонув до 

такого ступеня, що стала мож-
ливою «конденсація» кварків. 
Коли кварк стикався з антиквар-
ком, − а при величезній щільнос-
ті це повинно було наставати 
дуже швидко, − відбувалася їх 
взаємна анігіляція з виділенням 
енергії у вигляді фотонів. Але 
симетрія між матерією та анти-
матерією не була повною: при-
близно на мільярд пар кварків-
антикварків приходився один 
зайвий кварк. Саме ця крихітна 
доля первинного потенціалу 
складає масу того Всесвіту, яку 
ми знаємо. Звідки взялася ця 
асиметрія? Її відсутність уявля-
ється більш «природною». Од-
нак при повній симетрії між ма-
терією та антиматерією Всесвіт 
швидко б перейшов у справжнє 
випромінювання, а люди, плане-
ти, зірки та галактики так ніколи 
б і не з’явилися.

2. Характер розширення 
Всесвіту після Великого вибуху 
критичним чином залежав від 
його повної маси та енергії, а 
також від значення гравітацій-
ної постійної. Неймовірно точна 
узгодженість цих фізичних ве-
личин дивує багатьох експертів. 
Якщо б через секунду після Ве-
ликого вибуху швидкість розши-
рення виявилася хоча б на одну 
сто-тисяча мільйонну (1/100 000 
000 000 000 000) менше, то від-
булося б повторне стиснення 
Всесвіту, і він ніколи б не досяг 
свого сучасного стану. З іншого 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/117110

боку, якщо б швидкість розши-
рення лише на мільйонну долю 
була вище, зірки та планети не 
змогли б сформуватися.

3. Усе це відноситься й до 
формування відносно важких 
елементів. Якщо сильна взаємо-
дія, що утримує разом протони 
та нейтрони, була б хоть тро-
хи слабкішою, створювалися б 
тільки атоми водню. А якщо вона 
була б трохи сильніше, на гелій 
на ранній стадії перетворилося 
б не 25 % водню, як це відбу-
лося у дійсності, а весь водень, 
і зірки не загорілися б, адже не 
змогла б початися термоядер-
на реакція. Крім того, величина 
сильної взаємодії дуже точно 
«підібрана» для вуглецю − од-
ного з найважливіших елементів 
для життя на Землі. При її тро-
хи більшому значенні увесь вуг-
лець перетворився б на кисень 
[3, c. 61-62].

Стосовно фундаменталь-
них засад розвитку живих істот 
Френсіс Коллінз вказує: «Взагалі 
нараховується п’ятнадцять фі-
зичних констант, значення яких 
сучасні теорії не в змозі перед-
бачити. Шанси на те, щоб півто-
ра десятки констант випадково 
набули винятково однозначних 
значень, необхідних для ви-
никнення стабільного Всесвіту 
зі складними формами життя, 
майже нульові. Тож факт нашого 
існування є неймовірним. І поча-
ток Всесвіту повинен бути саме 

таким, і саме діями Бога, який 
зажадав створити таких живих 
істот, як ми» [Там же, c. 62-63]. 
І далі: «Вчення про еволюцію 
може – і повинно бути – істин-
ним. Але хіба еволюція не має 
автора?» [Там же, c. 87]

Усі наведені факти можна 
узагальнити таким тверджен-
ням: «Нова фізика та нова кос-
мологія виконують свою обі-
цянку пояснити виникнення 
всіх фізичних систем у Всесвіті 
автоматично, виключно за ра-
хунок природних процесів. Тим 
не менш, хоча й наука у змозі 
пояснити світ, ще треба дати 
пояснення самої науки. Закони, 
що забезпечують спонтанне ви-
никнення самого Всесвіту, ймо-
вірно, самі породжені якимось 
розумним планом. Але якщо 
фізика є продуктом цього пла-
ну, то у Всесвіту повинна бути 
кінцева мета, і вся сукупність 
даних сучасної фізики перекон-
ливо вказує на те, що ця мета 
включає й існування людини» 
[8, c. 130].

Вочевидь наведені факти 
не можна не враховувати, адже 
теза про існування Надрозуму 
принципова для кримінології, 
зокрема у відповіді на питання 
про свободу волі людини, в тому 
числі й при вчиненні злочину. А 
це, вочевидь, є фундаментом 
для розуміння явища злочин-
ності й відповідно – заходів її по-
передження.
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Як відомо, усталена мето-
дологія матеріалізму встанов-
лює приорітет матеріального 
перед ідеальним. Тобто розумі-
ється, що основою буття є ма-
теріальний світ, відображення 
якого – ідеї у свідомості людей – 
є похідними й другорядними. 
Відповідно, сучасна вітчизня-
на кримінологія на матеріаліс-
тичних засадах стверджує про 
самостійність вибору злочин-
ної поведінки, але ж на підставі 
суб’єктивного сприйняття люди-
ною конкретної життєвої ситуа-
ції. А узагальнення таких фак-
тів у цілому визначає похідний 
характер злочинності відносно 
негативних процесів (протиріч) у 
суспільстві. Не дивно, що згідно 
з такою теорією пропонуються 
і відповідні заходи запобігання 
злочинних проявів: і на загаль-
ному, і на індивідуальному рів-
нях – усунення негативних про-
вокуючих соціальних факторів.

Але, якщо на підставі наве-
дених раніше та інших фактів 
прийняти існування Надрозуму, 
то основні засади криміноло-
гії повинні викладатися зовсім 
інакше. Зокрема, свобода волі 
людини при вчиненні злочину 
вже не буде аксіомою. В уся-
кому разі, вочевидь вона по-
винна співвідноситися з волею 
Творця. Як? На матеріалістич-
них засадах дати відповідь на 
це питання важко, скоріше – 
неможливо. 

Утім, з цього приводу звер-
тає на себе увагу така важлива 
обставина. Як відомо, головним 
«знаряддям» теорії матеріалізму 
в поясненні світу є природні за-
кони. Ними зокрема визначаєть-
ся розумова діяльність людини 
при сприйнятті та аналізі зовніш-
ніх чинників, що разом обумов-
люють вибір варіанту поведінки. 
Тому не важко побачити, що над 
суб’єктивним «причинно-наслід-
ковим» аспектом такого вибору 
знаходяться об’єктивні закони 
природи – ті, за якими функціо-
нує психіка, та ті, що врахову-
ються людиною при прийнятті 
рішень. Але ж хіба не мають ці 
закони свого Автора? 

Вочевидь протиріччя уста-
леній діалектичній методології 
потребує нашої визначеності 
щодо наведених фактів та мір-
кувань. На наш погляд, до цього 
часу саме матеріалізм виступає 
ґрунтовною базою наук кримі-
нально-правового циклу і теорії 
правоохоронної діяльності вза-
галі не тільки з причин «інертнос-
ті» суспільних поглядів. Справа 
в тому, що світосприйняття, як 
на науковому, так і побутово-
му рівнях базується на певних 
фактах. Маючи об’єктивні межі 
своїх знань, наука може щось 
стверджувати, використовуючи 
лише факти в межах кордонів 
своєї обізнаності. У цьому сен-
сі методологія матеріалізму є 
конструктивною для сучасних 
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досліджень. Тож вітчизняні тео-
рії кримінального права та кри-
мінології будуються саме на цих 
засадах. Але треба пам’ятати, 
що непорушних теорій не буває. 
Адже за свою історію людство 
вже використовувало декілька 
фундаментальних теорій світо-
сприйняття, які заступали одна 
одну: теорія геоцентризму, ге-
ліоцентризму, механістична те-
орія Ньютона, атомарна теорія 
побудови світу, теорія віднос-
ності Енштейна.

У цілому ж питання методо-
логії – це аксіоматичні засади 
світосприйняття, що лежать за 
межами наших знань. І тому оста-
точно вони не можуть ні обґрун-
товуватися, ні спростовуватися. 
З огляду на це ми вимушені об-
ґрунтовувати наші теорії значною 
мірою вірою в них. Проте, кожен 
новий факт, що стає відомим нау-
ковцям буде, або підтверджувати, 
або спростовувати нашу визначе-
ність відносно базових засад су-
часної методології.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРВООСНОВЫ КРИМИНОЛОГИИ
Оболенцев В. Ф.

Статья посвящена методологическим основам криминологии. С учётом последних до-
стижений естественных наук прокомментированы проблемные вопросы науки о преступнос-
ти и сделаны прогнозы относительно её дальнейшего развития. 
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ІНФОРМАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ 
СПІЛКУВАННЯ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

У ході розслідування зло-
чину діяльність слідчого завжди 
пов’язана із безпосередньою 
взаємодією з іншими учасни-
ками кримінального процесу. 
Різноплановість, а іноді навіть 
повна протилежність інтересів 
усіх учасників процесу взаємодії 
потребує від слідчого реалізації 
певної стратегії поведінки, здат-
ності до рефлексивного мис-
лення та вдалого використання 
інших рекомендацій криміналіс-
тичної тактики. Саме для досяг-

нення найбільшої ефективності 
й досконалості процесу розкрит-
тя злочину одним з основних 
завдань слідчого є адекватне 
сприйняття поінформованості 
інших учасників процесу розслі-
дування, і тим самим, створення 
психологічних передумов для 
повноцінної інформаційної взає-
модії. Значний внесок у розроб-
ку та удосконалення положень 
криміналістичної тактики щодо 
процесу інформаційної взаємо-
дії зроблено такими провідними 
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вченими, як А. І. Вінберг, В.О. Ко-
новалова, В. А. Образцов, О. Р.     Ра-
тінов, В. Ю. Шепітько та ін. 

Безпосередня інформаційна 
взаємодія завжди відбувається 
в межах процесу спілкування. 
У широкому сенсі «спілкуван-
ня» – це складний, багатопла-
новий процес встановлення та 
розвитку контактів між особами, 
що породжується потребами 
спільної діяльності та охоплює 
обмін інформацією, вироблен-
ня єдиної стратегії взаємодії, 
сприйняття та порозуміння іншої 
особи [3, с. 23]. У діяльності з 
розслідування та розкриття зло-
чинів спілкування набуває осо-
бливого, самостійного значен-
ня, оскільки має низку суттєвих 
особливостей. Наприклад, воно 
втілюється як у процесуальній, 
так і в непроцесуальній формах. 
Саме тому спілкування в межах 
процесу розслідування злочину, 
з одного боку, наділено особли-
вим процесуальним режимом із 
суворим дотриманням певних 
правових норм, а з іншого – ре-
гулюється загальними правила-
ми мовного процесу та стійкими 
вимогами етикету загального со-
ціального спілкування.

Взагалі структуру спілку-
вання можна розглядати у двох 
аспектах: через виокремлення 
відповідних рівнів за допомогою 
аналізу цього явища або шля-
хом переліку загальних функцій 
(чи складових) зазначеного по-

няття. Щодо рівнів спілкування, 
доречним вважається виокрем-
лення таких: макрорівень (взає-
модія особи з іншими індивідами 
в межах різних соціальних груп); 
мезарівень ( тобто сукупність 
контактів та актів взаємодії , 
обумовлених певною загальною 
метою, в конкретному випадку – 
задля розкриття та розслідуван-
ня злочину); мікрорівень (од-
норазовий, певний акт обміну 
інформацією, наприклад, «запи-
тання-відповідь») [6, с. 364]. 

Відповідно до іншого підходу 
у структурі процесу спілкування 
прийнято виокремлювати інтер-
активну, перцептивну та комуні-
кативну складові [4, с. 50].

Інтерактивна сторона спіл-
кування знаходить свій прояв у 
розробленні загальної страте-
гії взаємодії слідчого з іншими 
учасниками як у процесі роз-
слідування злочину в цілому 
(тобто в широкому розумінні), 
так і щодо конкретної слідчої 
дії (більш вузьке значення). Ба-
гатоаспектність проявів інтер-
активної складової обумовлює 
багатоманітність підходів до 
вирішення проблем взаємодії 
між учасниками процесу роз-
слідування. У психології вио-
кремлюють два загальних типи 
інтерактивної взаємодії сторін: 
кооперація (безконфліктна си-
туація взаємодії) та конкуренція 
(ситуація виникнення, розви-
тку та загострення конфлікту) 
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[4, с. 58]. Відносини кооперації 
завжди передбачають коорди-
націю спільних зусиль, залу-
чення всіх учасників до процесу 
взаємодії на шляху до досяг-
нення поставленої мети [11, 
с. 464]. При розслідуванні зло-
чину інтерактивна сторона вияв-
ляється, перш за все, у взаємо-
дії слідчого з органами дізнання, 
експертними службами та інши-
ми підрозділами при провадженні 
досудового слідства. Такий прояв 
інтерактивної складової спілку-
вання має на меті не лише безпо-
середній обмін інформацією, а й 
виконує більш глобальне завдан-
ня – вироблення загальної стра-
тегії взаємодії між усіма учасника-
ми процесу розслідування. 

Істотною умовою успішності 
спілкування є відповідність по-
ведінки осіб, які взаємодіють, 
сподіванням один одного [10, с. 
174]. Але однією з основних осо-
бливостей спілкування в межах 
здійснення кримінального су-
дочинства є саме те, що «спо-
дівання» одних учасників про-
цесу знаходяться у жорстокому 
протиріччі зі «сподіваннями» 
інших учасників, які всіма засо-
бами намагаються протидіяти 
слідству. Саме тому йдеться про 
неминучість прояву іншої сто-
рони інтерактивної складової – 
конкуренції, тобто, конфлікту 
сторін спілкування. Відносини 
конкуренції являють собою кон-
фліктний тип відносин учасників 

взаємодії, що мають різні цілі. 
Конфлікти можуть бути як де-
структивними (тобто такими, що 
формують безперечні взаємні 
негативні установки учасників), 
так і продуктивними (тобто з не-
обхідністю пошуку спільних під-
ходів та засобів їх розв’язання) 
[11, с. 464]. За таких умов осо-
бливу значущість набуває розу-
міння слідчим та іншими особа-
ми, які знаходяться на захисті 
інтересів людини та держави, 
психологічних механізмів агре-
сивної поведінки особи, інтереси 
якої суперечать інтересам слід-
ства, та, відповідно, можливість 
застосовувати законні, допустимі 
та вибіркові методи стримування 
та подолання можливої протидії. 

Перцептивна складова ін-
формаційної взаємодії в межах 
слідчої діяльності являє собою 
процес формування образу ін-
шої особи, тобто виявлення її 
психологічних властивостей та 
особливостей поведінки. Г. М. 
Андрєєва дуже влучно, на нашу 
думку, зазначила, що сприй-
няття іншої людини означає 
сприйняття її зовнішніх ознак, 
співвідношення їх з особистіс-
ними властивостями особи, яка 
сприймається, та інтерпретацію 
на цій основі її вчинків [1, с. 120]. 

Взагалі уявлення про іншу 
особу, формування її образу від-
бувається за допомогою таких 
процесів, як ідентифікація, реф-
лексія, емпатія, атракція тощо [3, 
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с. 41-42; 4, с. 64; 11, с. 458-459]. 
Важливо зазначити, що сприй-
няття та аналіз поведінки іншої 
особи завжди тісно пов’язане з 
рівнем власної самосвідомості 
слідчого. На відміну від кримі-
налістичного визначення, у про-
блематиці спілкування процес 
ідентифікації пов'язують з уподі-
бненням себе іншій особі з ме-
тою її пізнання та порозуміння її 
думок та уявлень [6, с. 366].

Але основною складовою 
спілкування, безперечно, вва-
жається її комунікативна сторо-
на. Спілкування навіть можна 
розглядати як взаємне пізнання 
та обмін інформацією, яке здій-
снюється саме за допомогою 
різних засобів комунікацій [8, с. 
21]. У тактиці слідчих дій кому-
нікативний процес – це обмін 
інформацією між учасниками 
процесу розслідування, метою 
якого є точне й повне засвоєння 
повідомлень, що містять певну 
інформацію, яка має значення у 
конкретній справі. 

У криміналістичній тактиці 
комунікативна сторона спілку-
вання охоплює майже всі стадії 
розслідування злочину: вирі-
шення процесуальних та органі-
заційних завдань, пов’язаних із 
порушенням кримінальної спра-
ви, безпосередня організація та 
проведення процесу досудового 
слідства, судовий розгляд. На-
приклад, комунікативний про-
цес, тобто обмін інформацією, 

має місце впродовж всіх етапів 
розслідування, але залежно від 
його безпосередніх учасників та 
конкретної встановленої мети 
безпосередньої взаємодії на-
правленість цього процесу може 
бути різною: наприклад, збиран-
ня доказової інформації або ви-
рішення організаційно-управлін-
ських завдань розслідування з 
метою оптимізації процесу дока-
зування на досудовому слідстві 
чи на стадії судового розгляду. 
З огляду на це комунікативні 
зв’язки, пов’язані з діяльністю з 
розслідування та розкриття зло-
чинів, на нашу думку, потребу-
ють більш ретельного аналізу. 

Комунікативне спілкування 
можна розглядати за загальни-
ми принципами процесу пере-
дачі та отримання інформації [7, 
с. 63]. Наприклад відповідно 
до теорії інформації, комуні-
кативний процес включає такі 
обов’язкові елементи:

– джерело передачі інфор-
мації (відправник). Специфі-
кою комунікативного процесу, 
пов’язаного з розкриттям злочи-
ну, є те, що відправником інфор-
мації, як правило, виступає слід-
чий (суддя, дізнавач), оскільки 
саме ця особа визначає пред-
мет інформаційного обміну та 
межі інформаційної взаємодії;

– канали передачі інформа-
ції. Будь-якій передачі інформації 
передує її кодування за допомо-
гою певних символів та обрання 
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відповідного каналу інформуван-
ня шляхом використання відпо-
відних засобів комунікативного 
процесу. Засобами комунікатив-
ного процесу є різноманітні зна-
кові системи: перш за все, мова, 
пара- та екстралінгвістична сис-
теми знаків (інтонація, темп мови 
та ін.), оптико-кинетична система 
знаків (рухи, міміка, пантомімі-
ка), система організації простору 
та часу комунікаційного процесу 
(проксеміка), система візуально-
го спілкування та ін. [9, с. 245]. 
До окремої групи можна віднести 
так звану речово-знакову комуні-
кацію (тобто речі матеріального 
походження, які можуть викорис-
товуватися як самостійні знаки 
кодування певної інформації. Іс-
нує й інша думка, відповідно до 
якої не всі комунікативні системи 
можна вважати знаковими [12, 
с. 14]. Від того, за допомогою 
яких систем відбувається пере-
дача інформації, залежить ефек-
тивність процесу комунікації; 

– канали отримання інфор-
мації. Належність сприйняття ін-
формації обумовлена кількістю 
каналів, за якими ця інформація 
сприймається. Установлено, що 
ступінь впливу інформації сут-
тєво збільшується, якщо її отри-
мувач користується не одним, а 
кількома органами чуття; 

– переробка, декодування 
отриманої інформації. Завдяки 
зазначеному елементу видо-
змінюється процес спілкування, 

можливості взаємопорозуміння 
осіб, тобто створюються відпо-
відні умови для подальшого роз-
витку процесу спілкування або 
його припинення. 

У науковій літературі запро-
поновано концепцію, за якою 
процес кодування, передачі та 
декодування інформації відбу-
вається у так званому «комуніка-
тивному полі», яке охоплює певні 
норми комунікації й, відповідно, 
певні часові та просторові об-
меження [5, с. 12]. Норми кому-
нікації регулюють етичність пе-
редбачуваних тем спілкування, 
допустимість певних словоспо-
лучень і граматичних конструк-
цій, форми звернення до співроз-
мовника, основи невербального 
спілкування тощо. Сукупність 
таких норм, що регулюють фор-
му повідомлень, створює певний 
стиль комунікації. У сучасній лі-
тературі пропонується багато 
різновидів і навіть класифікацій 
стилів комунікації. Наприклад, за 
ступенем виразу внутрішнього 
переконання за допомогою мов-
них засобів розрізняють пряму 
та непряму комунікації. За без-
посередньою метою взаємодії 
комунікація може розподілятися 
на інструментальну та емоційну. 
За своєю тривалістю та експре-
сивністю комунікація може бути 
вигадливою або стислою. Цікаво 
зазначити, що деякі автори ви-
окремлюють навіть чоловічій та 
жіночій стилі комунікації [5, с. 16]. 
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Ефективність комунікатив-
ної взаємодії учасників процесу 
розслідування зумовлена ба-
гатьма чинниками, деякі з яких 
уявляються найбільш суттєви-
ми, а саме: 

1) ступінь усвідомлення мети 
комунікативної взаємодії, оскіль-
ки чим більш усвідомлюваною є 
мета спілкування, тим більш по-
вним та ефективним є комуніка-
тивний зв'язок; чітка усвідомле-
ність мети спілкування збільшує 
канали передачі та отримання 
інформації, підвищує інтенсив-
ність процесу її належної пере-
робки. Таке усвідомлення може 
бути як одно- , так і двобічним;

2) комунікативні здібності 
особи, які умовно можна поді-
лити на зовнішні та внутрішні: 
до зовнішніх відносяться фізичні 
дані особи, поведінка, зовнішній 
вид – саме те, що збуджує ціка-
вість і полегшує початковий етап 
спілкування; до внутрішніх кому-
нікативних здібностей особи слід 
віднести світогляд особи, став-
лення до обраної професії, що 
знаходить свій прояв у доброзич-
ливості, бажанні допомогти спів-
розмовнику у встановленні та 
підтриманні відповідного зв’язку;

3) якість інформації, що пе-
редається, тобто можливість 
сприйняття інформації зале-
жить від особливостей її пере-

дачі (швидкість, об’єм в одини-
цю часу); значне збільшення 
швидкості передачі інформації 
зменшує процес сприйняття її 
якісних особливостей; 

4) наявність або відсутність 
перешкод у процесі передачі та 
отримування інформації, тоб-
то зовнішні умови спілкування, 
психічний стан особи – отриму-
вача інформації;

5) ступінь психічної готов-
ності до майбутнього комуніка-
тивного спілкування (з ураху-
ванням статі, віку, професійних 
навичок особи та ін.);

 6) спільні системи кодуван-
ня та декодування інформації.

Процес комунікації не мож-
на асоціювати лише з переда-
чею певної інформації. Комуні-
кативне спілкування виконує й 
інші, не менш важливі функції, 
а саме: регулятивну (як в меж-
ах ситуації слідчої дії, так і сто-
совно ситуації розслідування), 
емоційно-афективну (обмін по-
чуттями, емоціями), фатичну 
(встановлення контактів) тощо 
[2, с. 11]. 

Розглянуті підходи щодо 
процесу спілкування, безумов-
но, не є взаємовиключними та 
вичерпними, а це, у свою чергу, 
означає, що процес комуніка-
тивного спілкування потребує 
детального системного аналізу.



Проблеми кримінального права, 
кримінології та криміналістики

2011/117 119

 
Список літератури: 1. Андреева Г. М. Социальная психология : учебник / Г. М. Андре-

ева. – М. : Аспект-Пресс, 1996. – 376 с. 2. Андрианов М. С. Невербальная коммуникация: 
психология и право / М. С. Андрианов. – М. : Ин-т Общегуманитарных Исследований, 2007. – 
256 с. 3. Батаршев А. В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 
организаторские и коммуникативные качества личности / А. В. Батаршев. – М. : Гуманит. изд. 
центр «ВЛАДОС», 2001. – 176 с. 4. Васильева О. А. Психологический реагент в криминалис-
тике / О.А. Васильева, В.Д. Корма; под общ. ред. д-ра. юрид. наук, проф. В. А. Образцова. – 
М. : Юрлитинформ, 2008. – 152 с. 5. Гулевич О. А. Психология коммуникации : учеб. пос. / 
О. А. Гулевич. – М. : НОУ ВПО Моск. психолого-социальный ин-т, 2008. – 384 с. 6.  Дружинин В. Н. 
Психология : учебник для гуманит. вузов. – СПб. : Питер, 2003. – 656 с. 7. Дулов А. В. Судеб-
ная психология / А. В. Дулов. – Минск : «Вышэйш. школа», 1970. – 392 с. 8. Леонтьев А. А. 
Психология общения : учеб. пос. для студ. высш. учеб. заведений / А. А. Леонтьев. – 4-е 
изд. – М. : Смысл ; Изд. центр «Академия», 2007. – 368 с. 9. Психология : словарь / под общ. 
ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с. 10. Рогов Е. И. 
Общая психология : курс лекций / [сост. Е. И. Рогов]. – М. : Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 
1998. – 448 с. 11. Романов В. В. Юридическая психология: учебник / В. В. Романов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2004. – 588 с. 12. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : навч. посіб. 
для студентів вищих навчальних закладів / Ф. І. Хміль. – К. : Академвидав, 2004. – 280 с.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Фуникова Е. В.

В статье рассмотрено понятие общения при расследовании и раскрытии преступлений, 
проанализированы различные подходы к структуре исследуемого процесса. Выделена ком-
муникативная составляющая общения, установлены факторы, влияющие на эффективность 
коммуникативного взаимодействия. 

Ключевые слова: структура общения, коммуникативный процесс, эффективность ком-
муникативной деятельности.

THE STRUCTURE OF COMUNICACION IN THE PROCCESS OF INVESTIGATION
Funikova O. V.

The term «communication» in the process of investigation is reviewed; various approaches to 
the structure of the studied process are analyzed. Communicative component is outlined; factors 
that affect the effi ciency of communicative interaction are described.

Key words: the structure of communication, the effi ciency of communicative interaction.
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ветеранів Афганістану та учасників бойових дій 
на території інших держав при СУ ГУМВС України

в Харківській обл., полковник міліції, м. Харків

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ В СИСТЕМІ 
ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЩОДО ПРОТИДІЇ 

НАРКОЗЛОЧИННОСТІ ТА НАРКОМАНІЇ В УКРАЇНІ

Президент України В. Ф. Яну-
кович узяв участь у щорічному 
засіданні Ради глав держав СНД, 
що відбулося в Москві 10 грудня 
2010 р., де проінформував при-
сутніх щодо позиції України сто-
совно подальшого співробітни-
цтва в рамках Співдружності. Це 
є важливим напрямком реаліза-
ції Україною своїх зовнішньопо-
літичних і зовнішньоекономіч-
них інтересів, спрямованих на: 
а) подолання наслідків світової 
фінансово-економічної кризи; 
б) зміцнення зв’язків та активі-
зацію участі України в СНД, що 
підтверджується участю у всіх 
засіданнях її керівних органів на 
максимально високому рівні; в) 
посилення співпраці у сферах 
безпеки та економіки щодо стра-
тегії економічного розвитку СНД 
до 2020 р. і плану заходів сто-
совно її реалізації. Про це свід-
чить призначення нового пред-
ставника України в Економічній 
раді СНД і підписання Прези-
дентом України відповідних ука-

зів («Про приєднання до рішень 
про Національних координато-
рів», «Про Правила процедури 
вищих органів СНД»); г) інвента-
ризацію участі України в рамках 
СНД крізь призму насамперед 
національних інтересів; д) укла-
дання договору про зону вільної 
торгівлі, що сприятиме лібералі-
зації торговельного режиму між 
країнами СНД [8].

У вступному слові на цьо-
му засіданні президент Росії 
Д. А. Медведєв підкреслив, що 
це вже 3-й саміт за останній час, 
рішення якого знайдуть упрова-
дження в конкретних справах, 
як от: а) подальше зміцнення 
СНД, підвищення ефективнос-
ті та пріоритетів у співпраці; 
б) створення належних умов для 
ведення партнерських справ на 
засадах СОТ зони вільної торгів-
лі для країн СНД; в) створення 
співробітництва у сфері фунда-
ментальної науки й у довгостро-
кових інноваційних програмах з 
метою поліпшення економічної 
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конкурентоспроможності СНД; 
г) поглиблення співробітництва 
молоді шляхом участі молодих 
громадян у різних форумах, 
чому має сприяти відкриття уні-
верситету СНД, до складу яко-
го входять 18 вузів з 9-ти країн 
СНД; д) розвиток гуманітарного 
співробітництва й культурних 
зв’язків [10]. 

Правовим підґрунтям для 
України та країн СНД у протидії 
наркозлочинності й наркоманії 
виступають національні консти-
туції й національні закони, що 
відповідають вимогам Конвенції 
Організації Об'єднаних Націй 
про боротьбу проти незаконно-
го обігу наркотичних засобів і 
психотропних речовин 1988 р. 
(далі – Конвенція) [11]. У стат-
тях цього міжнародно-правового 
документа містяться відповідні 
правовідносини й санкції, проте 
вказується, що кожна Сторона, 
згідно зі своїм законодавством, 
вживає заходи, які можуть бути 
прийнятними щодо деяких кри-
мінальних злочинів і правопору-
шень, здійснюваних навмисно. 
Причому діє принцип, що опис 
правопорушень, про які йдеться 
в Конвенції, належить до ком-
петенції національного законо-
давства кожної Сторони і що 
переслідування й покарання за 
них здійснюються відповідно до 
цього законодавства.

До таких кримінальних зло-
чинів належать:

1. Виробництво, виготов-
лення, екстрагування, приготу-
вання, пропозиція, пропозиція з 
метою продажу, розповсюджен-
ня, продаж, постачання на будь-
яких умовах, посередництво, 
переправлення, транзитне пе-
реправлення, транспортування, 
імпорт або експорт будь-якого 
наркотичного засобу чи будь-
якої психотропної речовини при 
порушенні положень Конвенції 
1961 р., цієї Конвенції з поправ-
ками або Конвенції 1971 р.;

2. Культивування опійного 
маку, кокаїнового куща або рос-
лини канабіс з метою виробни-
цтва наркотичних засобів при по-
рушенні положень Конвенції 1961 
р. й цієї Конвенції з поправками;

3. Зберігання або купівля 
будь-якого наркотичного засобу 
або психотропної речовини з ме-
тою провадження будь-якого з видів 
діяльності, перелічених вище п. 1;

4. Виготовлення, транспор-
тування чи розповсюдження 
обладнання, матеріалів або ре-
човин, що призначені для вико-
ристання з метою незаконного 
культивування, виробництва чи 
виготовлення наркотичних засо-
бів або психотропних речовин.

5. Організація, керівництво 
або фінансування будь-яких 
правопорушень, перелічених у 
вищевказаних пунктах.

Щодо правопорушень, то 
це зберігання, придбання або 
культивування будь-якого нарко-
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тичного засобу або психотроп-
ної речовини для особистого 
споживання на порушення по-
ложень Конвенції 1951 р., Кон-
венції 1961 р. з поправками або 
Конвенції 1971 р.

Підвищення рівня розвитку 
економіки, торгівлі, транспорту, 
машинобудування, енергетики, 
сільського господарства вима-
гає забезпечення медико-со-
ціальною допомогою громадян 
України та країн СНД, зокрема їх 
найбільш працездатної частини 
віком 18 – 45 років. Щоб позбути-
ся великих психоневрологічних і 
психологічних навантажень вони 
часто вдаються до споживання 
психоактивних речовин (нарко-
тичних, одурманюючих засобів, 
психотропних, сильнодіючих, 
отруйних речовин, прекурсорів, 
алкоголю, тютюну тощо).

Саме тому пріоритетними 
напрямками оперативно-служ-
бової діяльності органів внутріш-
ніх справ країн СНД у цілому та 
України, зокрема, які перебува-
ють на стадії реформування, є 
вдосконалення правоохоронної 
системи, а також внесення змін 
до КПКУ з метою скорочення 
тривалості часу від порушення 
кримінальної справи до вста-
новлення істини, що знаходять-
ся у площині дотримання прав 
людини і громадянина, проти-
дії насильства в сім’ї, вчинення 
злочинів стосовно неповнолітніх 
і самими неповнолітніми, проти-

дії нелегальному обігу психоак-
тивних речовин (ПАР), нарко-
бізнесу, наркотизації населення. 
[Див.:8; 10].

Проведений судово-фар-
мацевтичний моніторинг пока-
зав, що за 10 місяців 2010 р. в 
Україні зареєстровано 156911 
споживачів наркотичних засо-
бів, психотропних речовин і пре-
курсорів, які віднесено до ПАР. 
Найбільше споживачів нарко-
тиків зареєстровано у Дніпро-
петровській області – 18542, 
Луганській – 15595, Донецькій – 
15292, Одеській – 12230, м. Ки-
єві – 11449, АР Крим – 9290, 
Запорізькій – 8607, Черкась-
кій – 5733, Харківській – 5711 і 
Чернігівській – 5681. Виявлено 
50724 злочини у сфері незакон-
ного обігу ПАР, що на 2,1 % мен-
ше ніж торік. Активніше виявля-
лися наркозлочини в АР Крим 
– 2890, Дніпропетровській об-
ласті – 4585, Донецькій – 4301, 
м. Києві – 3504, Луганській – 
4362 і Харківській – 3588.

Міністерством внутрішніх 
справ України поставлено за-
вдання спрямувати роботу 
підрозділів служби БНОН на 
викриття тяжких й особливо 
тяжких наркозлочинів. За 10 
місяців 2010 р. викрито 18956 
злочинів (динаміка збільшен-
ня становить +1,6 %). Най-
більше їх викрито в АР Крим – 
1176 (+9,8 %), Дніпропетровсь-
кій області – 1544 (-0,6 %), 
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Донецькій – 1152 (+9,1 %), 
Луганській – 1665 (+1,2 %), 
Одеській – 1070 (+3,4 %) і Хар-
ківській – 1243 (+3,1 %).

Підвищилась ефективність 
роботи з документуванням 
фактів збуту ПАР (ст. 307 КК 
України). Викрито 15706 фактів 
незаконного виробництва, пере-
везення, збуту ПАР, що на +3,6 
% більше ніж торік (15159). Їх 
питома вага до загальної кіль-
кості викритих наркозлочинів 
становить 31 %, з яких у гру-
пі – 2997 (динаміка збільшен-
ня – +3,5 %). Найбільше фактів 
збуту задокументовано серед 
таких областей України, як Жи-
томирська – 369 (питома вага 
до загальної кількості викритих 
наркозлочинів 35,6%), Запорізь-
ка – 953 (35,1 %), Івано-Фран-
ківська – 207 (43,3 %), Одеська – 
896 (33,2 %), Полтавська – 891 
(46,7 %), м. Севастополь – 215 
(44,1 %), Тернопільська – 204 
(32,9 %), Харківська – 1137 (31,7 
%), Херсонська – 659 (39,9 %), 
Хмельницька – 292 (32,9 %), 
Черкаська – 615 (41,2 %), Чер-
нігівська – 285 (33,5 %) і Черні-
вецька – 279 (60,0 %).

Працівниками служби БНОН 
виявлено 34 організовані зло-
чинні групи, які займалися збу-
том ПАР, втягували до вживання 
останніх інших осіб в основному 
молодь і підлітків. Зафіксовано 
106 злочинів, пов’язаних з від-
миванням коштів, здобутих від 

злочинної діяльності. Ліквідова-
но 1970 наркопритонів, найбіль-
ше в АР Крим – 113, Дніпропе-
тровській – 168, Донецькій – 172, 
Запорізькій – 108, Луганській – 
289, Одеській – 106 та Харків-
ській – 213 областях. Із них 510 – 
осередків, що виготовляють 
наркотичні засоби; найбільше 
їх у таких областях: Дніпропе-
тровській – 48, Запорізькій – 60, 
Луганській – 56, Одеській – 36 і 
Харківській – 20.

Упродовж 2010 р. викрито 
223 підпільних лабораторій з ви-
готовлення напівсинтетичних або 
синтетичних наркотичних засобів, 
психотропних речовин (ст. 313 
ККУ); з них найбільше в таких об-
ластях, як Дніпропетровська (37), 
Запорізька (12), Київська (14), 
Луганська (37) й Одеська (49). 
Викрито 566 фактів схиляння до 
вживання ПАР (ст. 315 ККУ), у 
тому числі неповнолітніх – 150 
осіб. Найбільше таких фактів у 
Вінницькій області – 47 (з них не-
повнолітніх – 13), Луганській – 87 
(21), Миколаївській – 34 (15) і Хар-
ківській – 28 (7). 

Приклади із судово-фар-
мацевтичної практики свідчать 
про необхідність посилення су-
дових хіміко-фармацевтичних 
експертних (СХФЕ) досліджень, 
що надають можливість вивчати 
причини та умови, які сприяють 
учиненню наркозлочинів, їх уза-
гальненню й наданню пропо-
зицій керівникам служб ГУМВС 
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усіх рівнів, в тому числі при-
кордонних областей, межують з 
країнами СНД, зокрема Росією 
і Бєларуссю) [Див.: 1; 3; 12; 15; 
19]. Розглянемо деякі з них.

Приклад 1. Слідчим проку-
ратури Івано-Франківської об-
ласті порушено кримінальну 
справу щодо працівника міліції 
за ознаками складу злочину, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 368 ККУ [19]. 
На досудовому слідстві вста-
новлено, що оперативні праців-
ники СВБ ГУМВС України в Іва-
но-Франківській області та СБУ, 
реалізуючи оперативну інфор-
мацію, затримали місцеву жи-
тельку К. під час отримання нею 
грошей (2500 грн) для подаль-
шої передачі їх старшому оперу-
повноваженому сектора БНОН 
одного з міськвідділів міліції Іва-
но-Франківщини як винагороду 
за те, що той не провадитиме 
перевірки за фактом незакон-
ного зберігання наркотичного 
засобу й за непритягнення до 
кримінальної відповідальності її 
знайомого гр. А. (ознаки ст. 309 
ККУ). Досудове слідство триває. 

Приклад 2. Слідчим про-
куратури Хмельницької області 
порушено кримінальну справу 
щодо працівника міліції за озна-
ками складу злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 307 ККУ [1]. У ході 
досудового слідства з’ясовано, 
що працівники СВБ ГУБОЗ і СБУ 
затримали начальника сектора 
карного розшуку одного з тери-

торіальних підрозділів міського 
відділу ГУМВС України в Хмель-
ницькій області, який збував 
хворим на наркоманію макову 
соломку, що є особливо небез-
печним наркотичним засобом. 
Установлено, що 35-річний за-
триманий А. старший лейтенант 
міліції, прослужив в ОВС понад 
14 років. Він налагодив злочин-
ну схему постачання макової со-
ломки особам, які в подальшому 
виготовляли з неї опій ацети-
льований, що належить до не-
безпечних наркотиків, і збували 
його наркозалежним. Затрима-
ний гр. А. перебуває під вартою. 
Досудове слідство триває. 

Приклад 3. Слідчим СВ Ові-
допільського РВ ГУМВС України 
в Одеській області порушено 
кримінальну справу щодо гр-ки. 
В. за ознаками складу злочи-
нів, передбачених частинами 2 
статей 307 і 317 ККУ. На досу-
довому слідстві з’ясовано, що 
працівники служби УБНОН, від-
працьовуючи Овідопільський 
район, виявили в одному з бу-
динків селища Миколаївка так 
зване «наркокубло», де в домо-
господарстві місцевої жительки 
В. оперативними працівниками 
в присутності понятих було ви-
явлено 4 кг макової соломки, 
40 мл розчину опію ацетильо-
ваного, 10 медичних шприців із 
залишками рідини опію, які за 
класифікаційно-правовою озна-
кою віднесені до особливо не-



Проблеми кримінального права, 
кримінології та криміналістики

2011/117 125

безпечних наркотичних засобів, 
і приладдя для виготовлення 
останніх. За словами В., вилу-
чене належало її співмешкан-
цеві С. та його 43-річному това-
ришу О. Під час допитів гр. С. 
і гр-ки В. показали, що вони 
тривалий час виготовляли для 
збуту й особистого вживання 
опій ацетильований. Як установ-
лено, гр. С. протягом 4-х років 
вживає внутрішньовенно опій, 
при цьому його основний ком-
понент – макову соломку – він 
збирає на городах односельчан. 
Після цього він разом з гр. О. 
виготовляв опій за місцем меш-
кання хазяйки будинку гр-ки В., 
яка не заперечувала проти того, 
щоб чоловіки виготовляли, збе-
рігали, збували і вживали нарко-
тичні засоби в неї вдома. Оби-
два чоловіки ніде не працюють, 
і перебиваються випадковими 
заробітками, які пропонують їм 
селяни. Затримані громадяни С. 
і О. перебувають під вартою. До-
судове слідство триває. 

Приклад 4. Слідчим СВ Бєл-
город-Дністровського РВ ГУМВС 
України в Одеській області по-
рушено кримінальну справу 
щодо гр. О. за ознаками скла-
ду злочинів, передбачених ч. 2 
ст. 307 ККУ. У ході досудового 
слідства встановлено, що, пе-
ревіряючи оперативну інформа-
цію, працівники служби БНОН 
Бєлгород-Дністровського РВ у 
присутності понятих, оглядаю-

чи домогосподарство 37-річного 
мешканця райцентру гр. О., ви-
явили й вилучили понад 9 кг ре-
човини рослинного походження, 
яка відповідно до СХФЕ відне-
сена до марихуани – особливо 
небезпечного наркотичного за-
собу. Як пояснив гр. О. слідчо-
му, цю речовину він привіз із-за 
кордону, щоб перепродати на 
Одещині наркоманам. Затрима-
ний гр. О. перебуває під вартою. 
Досудове слідство триває. 

Приклад 5. Слідчим СВ За-
карпатського ГУМВС України 
порушено кримінальну спра-
ву щодо групи осіб – громадян 
А., Б. і В. за ознаками складу 
злочинів, передбачених ч. 3 
ст. 307 ККУ. У перебігу досу-
дового слідства з’ясовано, що 
в ході перевірки оперативної 
інформації працівникам служ-
би ДБНОН вдалося перекрити 
міжнародний канал надходжен-
ня опію-сирцю з Угорщини до 
центральних регіонів України. 
Так, у ніч на 24 жовтня 2010 р. 
на території прикордонної зони 
Закарпатської області затрима-
но організовану злочинну групу 
під час збуту партії опію екстра-
кційного вагою 3 кг, яка була ви-
лучена в присутності понятих. 
Ця речовина, згідно з висновком 
СХФЕ, належить до особливо 
небезпечних наркотичних засо-
бів. Постачанням і збутом опію 
займалися 2 злочинця і 3 групи 
обох країн. Для затримання діл-
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ків у департаменті було розро-
блено спецоперацію, після про-
ведення заключного етапу якої 
контрабандисти були затримані. 
Затримані громадяни А., Б. і В. 
перебувають під вартою. Досу-
дове слідство триває.

Судово -фармацевтичне 
вивчення на засадах кримі-
налістики наслідків наркоз-
лочинності [20] є вкрай акту-
альною й не тільки важливою 
кримінально-правовою, меди-
ко-фармацевтичною й соціаль-
но-економічною, а й духовно-
просвітницькою проблемою. 
Їй було присвячено VІІ Міжна-
родну науково-практичну кон-
ференцію «Судова фармація, 
доказова фармація та фармацев-
тичне законодавство як склад-
ники фармацевтичного пра-
ва в програмі реалізації держав-
ної політики у сфері боротьби зі 
злочинністю й порушеннями пра-
вил обігу психоактивних речовин 
на 2001–2017 р.», яка відбулась 
19-20 листопада 2010 р. на базі 
Головного управління МВС Укра-
їни в Харківській області. 

За результатами обговорен-
ня представлених матеріалів 
її учасники в рамках Концепції 
реалізації державної політики у 
сфері протидії поширенню нар-
команії, боротьби з незаконним 
обігом наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин, прекурсорів, 
отруйних і сильнодіючих лікар-
ських засобів на 2011–2015 рр. 

запропонували до впроваджен-
ня, такі основні напрямки та за-
ходи [13]:

1. У сфері посилення дер-
жавного контролю в боротьбі з 
незаконним обігом психоактив-
них речовин, наркозлочинністю, 
наркотизацією суспільства:

1.1. Створити Слідчий ко-
мітет при МВС України для під-
вищення якості досудового 
слідства, захисту прав і свобод, 
життя і здоров’я громадян, що 
повинно знайти відбиття в про-
екті нової редакції КПКУ. 

1.2. Організувати в міських і 
районних органах ГУ УМВС судо-
во-фармацевтичні й хіміко-фар-
мацевтичні лабораторії НДЕКЦ 
для підвищення якості експерт-
них досліджень психоактивних 
речовин і якісного забезпечення 
експертних досліджень при про-
веденні досудового слідства. 

1.3. Посилити: а) держав-
ний контроль з боку правоохо-
ронних і контролюючих органів 
за виконанням постанови КМУ 
від 31 травня 2010 р. № 373 
«Про внесення змін до перелі-
ку наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів» 
щодо обігу паливних сумішей, 
до складу яких входять психо-
тропні речовини (наприклад, си-
бутрамін, JWH-018); б) заходи 
стосовно припинення ввезення 
на територію України функці-
ональних харчових продуктів, 
паливних сумішей і лікарських 
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засобів, які містять психоактивні 
речовини, а при фіксації фактів 
порушення обігу вищевказаних 
речовин надавати відповідну 
інформацію до МВС України й 
Харківської медичної академії 
післядипломної освіти; в) гро-
мадський контроль за органі-
зацією оперативно-розшукової 
роботи й досудового слідства 
правоохоронними органами з 
метою виявлення, фіксації й ви-
лучення з обігу функціональних 
харчових продуктів, паливних 
сумішей і лікарських засобів, до 
складу яких входять психоактив-
ні речовини, що дасть змогу за-
хистити права і свободи, життя і 
здоров’я громадян України, осо-
бливо неповнолітніх і молоді.

2. У сфері методологічного 
забезпечення, впровадження 
новітніх сучасних науково-тех-
нічних засобів та інформаційних 
технологій у діяльність право-
охоронних органів за сучасних 
умов:

2.1. Продовжити розро-
блення і впровадження в прак-
тику технічних засобів дистан-
ційного й експрес-виявлення 
психоактивних речовин різних 
класифікаційно-правових груп 
(алкоголю, наркотичних засобів, 
психотропних речовин тощо).

2.2. Створити єдину між-
відомчу автоматизовану сис-
тему збирання, аналізу й уза-
гальнення інформації про осіб, 
причетних до незаконного обігу 

психоактивних речовин різних 
класифікаційно-правових груп 
(наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів).

2.3. Здійснювати заходи по 
забезпеченню обміну досвідом 
та інформацією із зарубіжними 
партнерами, міжнародними уря-
довими та неурядовими органі-
заціями щодо вдосконалення 
законодавства й новітніх мето-
дів боротьби з незаконним обі-
гом наркотичних засобів, психо-
тропних речовин і прекурсорів, 
отруйних і сильнодіючих лікар-
ських засобів.

2.4. Брати участь у міжна-
родному співробітництві у сфері 
протидії немедичному вживанню 
і зловживанню психоактивних 
речовин різних класифікаційно-
правових груп: алкоголю, нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів, отруйних і 
сильнодіючих лікарських засобів.

 2.5. Удосконалювати мето-
дики й тактики розслідування 
кримінальних справ, порушених 
за фактами незаконного обігу 
функціональних харчових про-
дуктів і паливних сумішей, що 
містять психоактивні компонен-
ти різних класифікаційно-право-
вих груп.

2.6. Розглянути питання 
стосовно створення нових про-
блемних комісій МОЗ України та 
АМНУ і внести доповнення до їх 
спільного наказу від 11 березня 
2010 р. № 29/12.
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3. У сфері використання 
спеціальних знань із судової 
фармації при розслідуванні нар-
козлочинів на сучасному етапі:

3.1. Оптимізувати прове-
дення судово-фармацевтичного 
моніторингу за наркоситуацією 
в Україні, рівнем наркотизації 
суспільства, нелегальним обігом 
психоактивних речовин, злочин-
ністю на національному й регіо-
нальному рівнях.

3.2. На базі провідного ме-
дичного вищого навчального 
закладу організувати Інститут 
судових експертиз (у складі ка-
федр: судової медицини, пси-
хіатрії, наркології, судово-ме-
дичної токсикології, медичного 
й фармацевтичного права) з 
метою: а) підвищення кваліфі-
кації медичних, фармацевтич-
них і судово-експертних кадрів; 
б) проведення постійного судо-
во-фармацевтичного моніто-
рингу щодо порушень правил 
обігу (зберігання, вживання, 
введення, лікування та ін.) пси-
хоактивних речовин різних кла-
сифікаційно-правових груп, які 
вживаються не за призначен-
ням лікаря або з порушенням 
правил і режиму дозування, що 
може спричиняти виникнення 
психічних і поведінкових роз-
ладів здоров'я, а в подальшому 
призвести до наркоманії, ток-
сикоманії, суїцидів, дорожньо-
транспортних пригод, убивств та 
інших злочинів.

3.3. Кафедрі фармацевтич-
ного права Національного фар-
мацевтичного університету на-
дати відповідні пропозиції для 
подальшої профілактики не-
раціонального вживання нових 
психоактивних речовин, що ви-
кликають розвиток адиктивних 
розладів здоров’я, поширення 
злочинності й наркозлочинності.

3.4. Проаналізувати вже 
зареєстровані функціональні 
харчові продукти, переглянути 
їх інструкції для застосування 
й рекомендувати спеціалістам 
медицини й фармації не при-
значати ті з них дітям і підліт-
кам у віці до 18 років, якщо до 
їх складу входять психотропні 
речовини.

3.5. Взяти участь у прове-
денні судово-фармацевтичних 
досліджень з розробки методик 
аналізу функціональних хар-
чових продуктів і паливних су-
мішей, до складу яких входять 
психоактивні речовини різних 
класифікаційно-правових груп.

3.6. Кафедрі медичної ток-
сикології Харківської медичної 
академії післядипломної осві-
ти разом з кафедрою фарма-
цевтичного права НФаУ (м. 
Харків) розробити методичні 
рекомендації з вивчення: а) су-
дово-фармацевтичних підходів 
до профілактики вчинення пра-
вопорушень у стані алкогольно-
го сп’яніння; б) проблеми нарко-
манії серед підлітків. 



Проблеми кримінального права, 
кримінології та криміналістики

2011/117 129

4. У сфері викладання у ву-
зах медичного й фармацевтич-
ного права (складники: судова 
фармація, фармацевтичне пра-
во, доказова фармація)

4.1. Підвищити рівень су-
дово-фармацевтичної науково-
дослідницької роботи за спеці-
альністю 15.00.01 (технологія 
ліків, організація фармацевтич-
ної справи й судова фармація), 
у зв’язку з чим, привести у відпо-
відність програму кандидатсько-
го іспиту із цієї спеціальності від 
9 листопада 2010 р. з урахуван-
ням основної й додаткової про-
грам з цією ж назвою. 

4.2. Систематично прова-
дити у школах, училищах, тех-
нікумах і вузах роботу, спрямо-
вану на роз’яснення негативних 
наслідків вживання тютюну, 
алкоголю, паливних сумішей і 
лікарських засобів, які містять 
психоактивні речовини або ма-
ють психоактивні властивості, 
що може призвести до нарко-
манії, токсикоманії, ВІЛ/СНІДу 
та інших супутніх захворюваннь 
серцевосудинної системи, пси-
хоневрологічних та інших розла-
дів здоров’я.

4.3. Увести спеціальні кур-
си з фармацевтичного права й 
судової фармації у вищих на-
вчальних закладах різних рівнів 
акредитації.

4.4. Запровадити викладан-
ня медичного й фармацевтич-
ного права (судової фармації) 

в системі додипломної освіти 
для майбутніх юристів, лікарів, 
провізорів на 1 – 5-му курсах, 
що сприятиме підвищенню їх 
правової культури та правосві-
домості у справі захисту прав і 
свобод, життя і здоров'я людей.

4.5. Продовжити роботу зі 
створення інституту судової 
фармації з організацією судо-
во-фармацевтичного (експерт-
но-криміналістичного) напрямку 
для підготовки таких спеціаліс-
тів, як «провізор-криміналіст», 
«провізор-експерт» або «прові-
зор-судовий».

4.6. Продовжити роботу зі 
створення опорної кафедри 
медичного й фармацевтичного 
права.

4.7. У порядку ст. 231 КПКУ 
вирішити питання щодо орга-
нізації на стаціонарних відді-
леннях фармацевтичних вузів 
і факультетів кафедри фарма-
цевтичного права, надавши 
можливості студентам вивчати 
правову дисципліну на 1 – 5-му 
курсах, а в системі післядиплом-
ної освіти – в інтернатурі протя-
гом одного року.

4.8. Продовжувати підви-
щення кваліфікації фахівців, ді-
яльність яких пов’язана з обігом 
психоактивних речовин різних 
класифікаційно-правових груп 
на кафедрі фармацевтичного 
права в системі післядипломної 
освіти. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ СУДЕБНОЙ ФАРМАЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ И НАРКОМАНИИ 

В УКРАИНЕ
Шаповалов В. В.

В статье обоснована необходимость усиления роли судебной фармации в общей сис-
теме государственного контроля по противодействию в Украине наркопреступности и нарко-
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мании. Предложены основные направления по внедрению на региональном уровне меро-
приятий в области незаконного оборота психоактивных веществ, наркотизации общества, 
методологического обеспечения правоохранительных органов, применения специальных 
знаний при расследовании наркопреступлений, преподавании фармацевтического и меди-
цинского права в учебных вузах.

Ключевые слова: судебная фармация, государственный контроль, наркопреступность, 
наркомания. 

STRENGTHENING THE ROLE OF THE FORENSIC PHARMACY IN THE STATE CONTROL 
SYSTEM TO COUNTER DRUG CRIME AND DRUG ADDICTION IN UKRAINE

Shapovalov V. V.

The article justifi es the need to strengthen the role of the forensic pharmacy in the general 
system of state control to combat drug crime in Ukraine and drug addiction. The main directions 
for the implementation at the regional level of the activities like illicit substance use; anesthesia 
society; methodological support for law enforcement, application expertise in the investigation of 
drug-related crimes, the teaching of pharmaceutical and medical law at educational institutes. 

Key words: forensic pharmacy, state control, drug traffi cking, drug addiction.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ 
ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ 

ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ

Конституція України гарантує 
право на захист для будь-якої 
особи, яка його потребує. Для 
цього держава застосовує різно-
манітні засоби правового захисту 
суб’єктивних  прав і свобод люди-
ни і громадянина. Особливо від-
повідальна роль в цій діяльнос-
ті належить суду (статті 44, 124 
Конституції України). Залежно від 
характеру порушень захист може 
здійснюватись у порядку консти-
туційного, цивільного, криміналь-
ного або адміністративного судо-
чинства. Демократичні принципи 
судочинства стають захистом від 
некомпетентності або можливої 
упередженості відповідних осіб. 
Наприклад, у цивільному проце-
суальному законодавстві перед-
бачено, що будь-яка зацікавлена 
особа вправі в порядку, встанов-
леному законом, звернутися до 
суду за захистом порушеного 
або оскарженого права чи інте-
ресу, що охороняється законом.

Можливість особистого 
звернення до суду залежить від 
наявності в особи, що зверта-
ється, цивільної процесуальної 

правоздатності та дієздатності, 
які складають цивільну процесу-
альну правосуб’єктність.

Теорія цивільної процесу-
альної правосуб’єктності про-
йшла довгий шлях розвитку, 
проте своєї актуальності вона 
не втратила і на сьогодні, що й 
обумовило вибір теми статті.

До цього часу в загальній 
теорії права і в окремих (галузе-
вих) юридичних науках не існує 
єдиної думки відносно юридич-
ної природи правосуб’єктності 
її змісту, одноманітного її визна-
чення і місця у правовідношен-
ні. Першість в дослідженні цієї 
правової категорії належить вче-
ним-цивілістам М. Т. Агаркову, 
С. М. Братусю, А. В. Венедикто-
ву, О. С. Йоффе, С. Ф. Кечек’яну, 
О. А. Красавчикову,  Л. С.Явичу 
та ін.

Переходячи до встанов-
лення сутності цивільної про-
цесуальної  правосуб’єктності 
доцільно проаналізувати точки 
зору з  цієї проблеми цивілістів 
та інших вчених. Поряд з цим 
заслуговують на увагу висновки 
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М. М. Агаркова, який відзна-
чав, що правосуб’єктність має 
абстрактний характер, тоб-
то це узагальнена можливість 
правоволодіння, яка не може 
бути представлена у вигляді 
набору чи комплексу окремих 
суб’єктивних прав. Не слід уяв-
ляти правосуб’єктність і як ди-
намічну категорію, що постійно 
змінюється залежно від обсягу 
конкретних прав і обов’язків, 
якими наділений громадянин. 
Правосуб’єктність – це макси-
мально повна, сумарно вираже-
на можливість правоволодіння, 
абстрактний характер якої якраз 
і виявляється в її узагальнюючій 
характеристиці [3, с. 70].

Значно пізніше, не пого-
джуючись з М. М. Агарковим, 
цивіліст Л. С. Явич заува-
жив, що абстрактний характер 
правосуб’єктності, з одного боку, 
і встановлення її законом – з ін-
шого, передбачає незалежність 
правосуб’єктності від волі і дій 
осіб [22, с. 60].

Досліджуючи цю проблему, 
С. Н. Братусь вказував, що пра-
воздатність і правосуб’єктність – 
це рівнозначні правові поняття. 
Правоздатність, наголошував 
він – це лише сумарне, загаль-
не відображення будь-яких про-
явів суб’єктивних прав особи та 
її загальна основа, без якої не-
можливі конкретні правомочнос-
ті. Суттєвою рисою правоздат-
ності він визнавав зв'язок прав і 

обов’язків. Розглядаючи питання 
дієздатності особи, вчений роз-
різняв загальну і спеціальну ді-
єздатність. Спеціальна дієздат-
ність виникає у особи, на його 
думку, як правило, одночасно з 
виникнення спеціальної право-
здатності [5, с. 6, 13, 36, 84].

Ототожнював поняття дієз-
датності та правосуб’єктності й 
вчений-цивіліст А. В. Венедик-
тов. Він зокрема вказував, що 
правоздатність (дієздатність) – 
це властивість особи мати права 
і обов’язки, здатність мати права 
і обов’язки, здатність бути само-
стійним  (особливим їх носієм), 
суб’єктом цих прав і обов’язків 
[6, с. 86]. Проте, в дещо пізніших 
своїх роботах, зокрема у праці 
«О субъектах социалистических 
правоотношений» він розмеж-
овує поняття правоздатності, ді-
єздатності та правосуб’єктності. 
Наприклад, він підкреслює, що 
необхідно розмежовувати ци-
вільну правоздатність і дієздат-
ність тільки в цивільному праві, 
а для інших галузей, в яких пра-
воздатність і дієздатність вини-
кають одночасно, таке розмежу-
вання не має ні теоретичного, ні 
практичного значення [8, с. 90].

Погляди С. Ф. Кечек’яна мало 
в чому відрізняються від висно-
вків С. Н. Братуся та А. В. Ве-
недиктова. Він вважав за не-
обхідне розмежовувати пра-
воздатність як загальну, аб-
страктну можливість набуття 
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прав, загальну здатність бути 
суб’єктом права і конкретну 
правоздатність як здатність во-
лодіти цими правами. Дієздат-
ність, на його думку, є певним 
видом спеціальної правоздат-
ності, можливістю і здатністю 
мати права на здійснення дій, 
покликаних створювати юри-
дичні наслідки. Отже, С. Ф. Ке-
чек’ян фактично ототожнює 
правоздатність, дієздатність і 
правосуб’єктність [13, с. 85-86].

О. А. Красавчиков у своїх 
працях досліджував не лише 
правоздатність і дієздатність, 
але й зміст правоздатності та 
правосуб’єктності. Він розгля-
дав правоздатність як реаль-
ну можливість громадян брати 
участь у різноманітних відноси-
нах щодо задоволення своїх ма-
теріальних і культурних потреб. 
Зміст правоздатності він ви-
значав як здатність особи мати 
певні права та обов’язки. Дієз-
датність, як і правоздатність, 
на його думку, є передумовою 
правоволодіння, яке включає в 
себе здатність особи своїми ді-
ями набувати право і створюва-
ти для себе обов’язки, здатність 
нести цивільно-правову відпо-
відальність за здійснення нею 
правопорушення (деліктоздат-
ності). Щодо правосуб’єктності, 
то її зміст, на думку вченого, 
складається із правоздатності 
та дієздатності [17, с. 107, 111, 
114, 115].

Досліджуючи правосуб’єкт-
ність в аспекті цивільного права, 
О. С. Йоффе відзначав, що ци-
вільна правосуб’єктність особи, 
яку складають правоздатність 
і дієздатність, створює умови 
набуття нею цивільних прав і 
обов’язків. При цьому цивіль-
на правосуб’єктність дає особі 
можливість мати не лише права, 
якими вона володіє, але й будь-
які інші права, які їй дозволені 
законом [11, с. 102-103].

Не залишились осторонь від 
дослідження правової приро-
ди правосуб’єктності,  її змісту, 
суб’єктів та інших, пов’язаних з 
нею, питань представники теорії 
держави та права, процесуаліс-
ти, а також вчені інших галузей 
права. Але й вони впродовж 
тривалого часу досліджували 
правосуб’єктність через при-
зму цивільної правоздатності та 
розповсюдження її дії на коло 
осіб. З огляду на це слід на-
вести найбільш вагомі у плані 
правосуб’єктності (цивільно-про-
цесуальної правосуб’єктності) 
висловлювання та точки зору 
окремих вчених. «Процесу-
альна правоздатність – писав 
С. В. Александровський – відпо-
відає цивільній правоздатності. 
Процесуальна правоздатність, – 
вказував він далі, – вияв-
ляється в можливості бути 
суб’єктом процесу, його сто-
роною, володіти процессуаль-
ними правами… Кожен може 
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бути стороною в процесі у меж-
ах своєї цивільної правоздат-
ності» [4, с. 29].  А. Ф. Клейн-
ман займав аналогічну пози-
цію. На його думку, «для того, 
щоб  бути стороною в процесі, 
необхідно мати процесуальну 
правоздатність. Радянський ци-
вільний процес визнає проце-
суальну правоздатність за тими 
особами та організаціями, які ко-
ристуються загальноцивільною 
правоздатністю» [14, с. 20].

Розвиваючи вчення про ци-
вільну процесуальну правоздат-
ність, С. Н. Абрамов розглядав її 
не тільки як процесуальну якість 
бути стороною  у справі,  а в 
першу чергу як здатність осо-
би мати процесуальні права і 
обов’язки [1, с. 86].

М. А. Гурвіч у «Лекцiях з ра-
дянського цивільного процесу»  
замість свого власного визна-
чення процесуальної право-
здатності як здатності бути сто-
роною у своїй справі дає її нове 
визначення як здатності бути 
суб’єктом процесу, зокрема по-
зивачем, відповідачем або тре-
тьою особою в процесі. Прямо 
вказані тут тільки три категорії 
суб’єктів процесу – позивачі, 
відповідачі, треті особи. Про-
те сам автор не визнає перелік 
вичерпним і розповсюджує своє 
визначення  і на інших учас-
ників процесу. Ними, на думку 
автора, є не тільки сторони та 
треті особи, а також і прокурор, 

і суб’єкти, що беруть участь у 
процесі по захисту прав інших 
осіб [10, с. 47].

Д. М. Чечот розширив ці 
правові категорії на прокурорів, 
суддів та органи державного 
управління. При цьому він під-
дав сумніву правильність точки 
зори, що цивільна процесуаль-
на правоздатність витікає з ци-
вільної правоздатності й нею ви-
значається. Свої висновки  Д. М. 
Чечот обґрунтовує тим, що в ци-
вільному процесі суд здійснює 
захист не лише цивільних, а й 
трудових, адміністративних, зе-
мельних та інших прав громадян 
й юридичних осіб. Саме тому, 
вказує він, ототожнення цивіль-
ної та цивільної процесуальної 
правоздатності  є помилковим 
[20, с. 22-23].

У свою чергу А. Ф. Козлов 
дійшов висновку, з яким можна 
погодитись, що  процесуальна 
правоздатність розповсюджу-
ється на всіх суб’єктів проце-
суальних правовідносин [15, с. 
12-14]. У подальшому до його 
позиції приєднались і в подаль-
шому розвинули М. А. Вікут [7, 
с. 40], О. О. Мельников  [18, 
с. 46 - 49], Р. Гукасян [9, с. 49].

Досліджуючи правосуб’єкт-
ність в частині її суб’єктного 
складу, вчений-теоретик 
С. С. Алексєєв стверджу-
вав, що здатність особи бути 
носієм  юридичних прав 
та обов’язків визначаєть-
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ся правосуб’єктністю, яка є 
невід’ємною ознакою суб’єкта 
права.

Під правосуб’єктністю в те-
орії права розуміють здатність 
особи бути суб’єктом права, 
тобто учасником правовідно-
син, носієм суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків. На-
ділення її правосуб’єктністю – 
сходинка в процесі правового 
регулювання. Тут норми права 
деякою мірою вже реалізують-
ся: реально окреслюється коло 
осіб, які можуть бути учасни-
ками правовідносин відповід-
но до галузі права. Галузева 
правосуб’єктність конкретизує 
сферу законодавства, яке діє 
по відношенню до особи, а отже 
і коло правовідносин, в яких 
остання може брати участь. 
Правосуб’єктність, з точки зору 
С. С. Алексєєва, – перший етап 
конкретизації приписів юридич-
них норм на стадії галузевого 
правовідношення [2, с. 145].

У загальній теорії права 
правосуб’єктність  традиційно 
поділяють на два основні еле-
менти – здатність володіти пра-
вами й нести обов’язки (право-
здатність) і спроможність до 
самостійного здійснення прав 
та обов’язків (дієздатність).

Н. А. Чечина у своїй мо-
нографії вперше запропонува-
ла застосувати поняття «про-
цесуальна правосуб’єктність» 
замість поняття «цивільна про-

цесуальна правоздатність», 
а також спростувала висно-
вки, що з неї витікає право
суб’єктність [19].

На думку Н. А. Чечиної у 
зв’язку з тим, що в процесі мо-
жуть брати участь тільки такі 
особи, які здатні самі здійснюва-
ти свої права та обов’язки, теорія 
цивільного процесуального пра-
ва та чинне процесуальне зако-
нодавство повинні відмовитися 
від поняття цивільної  процесу-
альної правоздатності й користу-
ватись тільки поняттям процесу-
альної правосуб’єктності. Вона 
визначає останню як «…при-
знанную нормами гражданского 
процессуального права спосо-
бность иметь и осуществлять 
гражданские процессуальные 
права  и обязанности». Її слід 
розглядати як загальну, абстрак-
тну передумову цивільних про-
цесуальних прав і обов’язків. 
Правосуб’єктністю володіють усі 
особи, які можуть брати участь у 
процесі, але вона встановлюєть-
ся відповідно  кожного учасника 
процесу окремо, тому потрібно 
говорити про правосуб’єктність 
сторін, правосуб’єктність третіх 
осіб, свідків, прокурора, пред-
ставника, експерта та ін. [19, с. 
16, 17, 25].

Значно розширили і до-
повнили вчення Н. А. Чечи-
ної про  цивільну процесу-
альну правосуб’єктність такі 
вчені, як І. І. Богдан, К. В. Гусаров, 
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В. В. Комаров, А. А. Мельников, 
П. І. Радченко, М. І. Штефан, 
В. Н., Щеглов, С. А. Якубов та ін.

Пропозиція Н. А. Чечиної 
щодо введення процесуаль-
ної правосуб’єктності була під-
тримана В. Н. Щегловим, який, 
не погоджуючись з деякими 
її висновками, запропонував 
не заміняти правоздатність 
правосуб’єктністю, а користу-
ватись обома цими поняттями: 
правоздатністю – для громадян і 
юридичних осіб,  які виступають 
сторонами і третіми особами, а 
правосуб’єктністю – для всіх ін-
ших осіб [21, с. 106-116].

У цілому погляди Н. А. Чечи-
ної поділяє і С. А. Якубов. Про-
те він пропонує не відмовлятись 
від поняття правоздатності. На 
його думку всі суб’єкти цивіль-
них процесуальних відносин 
володіють і правосуб’єктністю, і 
правоздатністю, які є передумо-
вою участі в процесі. Він відзна-
чає, що «… правосуб’єктність – 
загальна абстрактна передумо-
ва утворення процесуального 
правовідношення.., загальна 
абстрактна передумова ци-
вільних процесуальних прав і 
обов’язків.., а правоздатність ви-
значає здатність мати права та 
обов’язки, бути суб’єктом цивіль-
них процесуальних правовідно-
син» [23, с. 22, 59, 63, 125, 126, 
149]. Різниця між правоздатніс-
тю і правосуб’єктністю полягає в 
тому, вказує він, що правоздат-

ність складає лише половину 
правосуб’єктності, а другу її по-
ловину складає дієздатність.

Обґрунтованої й переконли-
вої позиції щодо розповсюджен-
ня цивільної процесуальної 
правосуб’єктності дотримуєть-
ся В. В. Комаров. Він доводить, 
що абстрактної, єдиної для всіх 
осіб – учасників процесу не іс-
нує, а існує правосуб’єктність 
суду, сторін, третіх осіб, проку-
рора, представника, експерта 
та ін. Цивільна процесуальна 
правосуб’єктність є специфіч-
ною особливістю суб’єктів ци-
вільного процесуального пра-
ва, яка робить їх носіями прав і 
обов’язків, дає можливість всту-
пати в цивільні процесуальні 
відносини [16, с. 15]. 

Значний внесок у дослі-
дження цивільної процесуальної 
правосуб’єктності зробив К. В. Гу-
саров. Обґрунтовуючи понят-
тя цивільної процесуальної 
правосуб’єктності, він стверджує:

– цивільна процесуальна 
правосуб’єктність закріплює 
правове положення суб’єктів ци-
вільного процесуального права; 

– структурний зміст ци-
вільної процесуальної право-
суб’єктності виявляється в тому, 
що всі її елементи складають 
органічну єдність і функціональ-
ний зв'язок;

– конкретні цивільні про-
цесуальні суб’єктивні права та 
обов’язки є похідними від право-
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здатності чи дієздатності й нале-
жать суб’єкту права чи поклада-
ють на нього свої обов’язки;

– конкретні цивільні проце-
суальні права і обов’язки – це 
такі, що набуваються на основі 
цивільної процесуальної право-
здатності й цивільної процесу-
альної дієздатності (для сторін, 
третіх осіб) чи цивільної про-
цесуальної право-дієздатності  
для інших осіб);

– цивільна процесуальна 
правосуб’єктність є галузевим 
поняттям. [ 12, с. 9]

На основі цих та інших ознак 
К. В. Гусаров формулює таке по-
няття цивільної процесуальної 
правосуб’єктності: цивільна про-
цесуальна правосуб’єктність – 
це елемент механізму право-

вого регулювання цивільних 
процесуальних правовідносин, 
який забезпечує «переведен-
ня «нормативності» цивільного 
процесуального права» у специ-
фічний правопорядок при здій-
сненні правосуддя та реалізації 
суб’єктами цивільного процесу-
ального права процесуальних 
функцій [Там же, с.9].

На нашу думку, сформульо-
ване К. В. Гусаровим  поняття 
цивільної процесуальної пра-
восубєктності найбільш повно і 
правильно відображає вислов-
лені раніше вченими-процесуа-
лістами точки зору, висновки та 
пропозиції щодо визначення цієї 
правової категорії, відповідає 
чинному законодавству і судовій 
практиці.
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ЭВОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ КАК ПРЕДПОСЫЛКИ ПРАВА

 НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД
Жушман М. В.

В статье рассмотрены вопросы связанные с эволюцией гражданской процессуальной 
правосубъектности как предпосылки права на обращение в суд.  Возможность личного об-
ращения к суду зависит от наличия у лица, которое обращается, гражданской процессуаль-
ной правоспособности и дееспособности, которые составляют гражданскую процессуальную 
правосубъектность. Проанализированн, что при исследовании правосубъектности следует 
исходить из того, что  абстрактной, единственной для всех лиц, участников процесса не су-
ществует, а существует правосубъектность суда, сторон, третьих лиц, прокурора, представи-
теля, эксперта и др., что позволило сделать вывод о том, что гражданская процессуальная 
правосубъектность является специфической особенностью субъектов гражданского про-
цессуального права, которая делает их носителями прав и обязанностей, дает возможность 
вступать в гражданские процессуальные отношения.

Ключевые слова: гражданская процессуальная правоспособность, гражданская про-
цессуальная дееспособность, гражданская процессуальная правосубъектность.

EVOLUTION OF CIVIL JUDICIAL LEGAL SUBJECTIVITY 
AS PRE-CONDITION OF RIGHT ON AN APPEAL IN A COURT

Zhushman M. V.

Possibility of the person to address to the court depends on a presence of civil judicial and 
capability of a person who applies. They make civil judicial legal subjectivity. At research of legal 
subjectivity it is necessary to come from that  abstract, unique for all of persons, participants of 
process does not exist, but exists legal subjectivity of court, sides, third persons, public prosecutor, 
representative, expert and others Civil judicial legal subjectivity is the specifi c feature of civil judicial 
legal subjects, which makes them the transmitters of rights and duties, enables to enter into civil 
judicial relations.

Key words: civil judicial legal capacity, civil judicial capability, civil judicial legal subjectivity.
Надійшла до редакції 15.09.2011 р.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

процесуальних рішень при від-
правленні правосуддя; по-третє, 
інтелектуальну незалежність 
суддів при вирішенні кожної кон-
кретної судової справи, що акту-
алізує питання належного кадро-
вого забезпечення цієї влади.

Увесь комплекс заходів, 
спрямованих на зміну стату-
су судової влади й досягнен-
ня нею реальної незалежності, 
здійснюється шляхом певних 
інституціональних перетворень. 
Цікаво, що академічна юри-
дична наука вирізняє декілька 
напрямків судово-правової ре-
форми. Найбільш складним для 
втілення в життя видається той, 
що пов’язаний зі створенням 
фундаменту для нових засад 
ідеології сучасного відкрито-
го суспільства з формуванням 
оновленої системи цінностей, 
найвищою з яких є вільна, мо-
ральна, соціально активна осо-
бистість [2, с. 220]. І не останню 
роль у цьому процесі відведено 
саме судовій владі.

Сьогодні реформування 
судової системи України пере-
буває на стадії пошуків концеп-
туальних засад і практичних 

Системні перетворення 
українського суспільства в 90-х 
роках XX ст. викликали потребу 
судової реформи, основним за-
вданням якої було формування 
суду як незалежного інституту, 
здатного контролювати ефек-
тивність функціонування права 
в усіх сферах суспільства.

За радянської доби судо-
ва влада не була самостійною, 
що пояснювалось організацією 
політичної системи, в якій суд 
виступав частиною єдиної сис-
теми правоохоронних органів. 
Зі здобуттям Україною статусу 
незалежної держави здійсни-
лася низка інституціональних 
перетворень, спрямованих на 
становлення й утвердження не-
залежного суду. Незалежність, 
як якість судової влади, в сучас-
ній науковій правовій літературі 
трактується в трьох аспектах: 
по-перше, це її самостійність, 
відсутність легальних повно-
важень, які дозволяли б втру-
чатися в  компетенцію влади 
судової органам влади законо-
давчої й виконавчої; по-друге, 
це свобода судді від впливу 
будь-яких суб’єктів на прийняття 
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методів їх реалізації. За браком 
одностайної точки зору експер-
тів, фахівців, суддів і політиків 
щодо основних напрямків очіку-
ваних реформ постає необхід-
ність детального дослідження 
цього питання.

Для початку проаналізує-
мо зміст основного підходу до 
реформування судової систе-
ми України за сучасних умов. 
Термін «реформа» походить 
від латинського reformo – пере-
творюю: перетворення, зміна, 
нововведення, яке не знищує 
підвалин існуючої структури [3, 
с. 901]. Етимологічно він харак-
теризує зміну форми об’єкта, 
що знаходить свій прояв у засо-
бах його взаємодії із зовнішнім 
середовищем і відбивається на 
результатах його функціонуван-
ня (життєдіяльності). Однак сту-
пінь зміни об’єкта може бути як 
суттєвою – докорінна реформа, 
так і поверховою, коли проведе-
ні зміни не впливають на кінце-
вий результат його діяльності.

Перший крок щодо визна-
чення судової системи після 
проголошення України як само-
стійної й незалежної держави 
було зроблено в Законі «Про 
правонаступництво України» [1; 
1991. – № 46. – Ст. 617], у ст. 4 
якого встановлено, що суди, 
сформовані на підставі Консти-
туції (Основного Закону) Укра-
їнської РСР, діють до створення 
системи судів на підставі нової 

Конституції. З часом основні на-
прямки, завдання й перспективи 
реформування судової системи 
були викладені в 1992 р. в Кон-
цепції судово-правової реформи 
[1; 1992. – № 30. – Ст.426]. Цей 
документ передбачав поетапне 
реформування успадкованої від 
СРСР системи судових установ. 
Деякі положення цього акта були 
втілені, а деякі так і залишилися 
на папері. Але це був перший, 
дійсно глибоко продуманий, ак-
туальний програмний документ, 
який визначив структуру й чер-
говість завдань стосовно прове-
дення в країні судово-правової 
реформи. Основною її метою 
було створення в державі такої 
системи судоустрою, яка забез-
печила б високу якість суддів-
ства за рахунок чіткого розмежо-
вування судової спеціалізації по 
галузевому принципу. Ця мета 
набула свого конституційного 
визначення в Основному За-
коні країни 1996 р. [1; 1996. – 
№ 30. – Ст. 141], в якій виокрем-
лювалися 2 гілки судової систе-
ми – суди загальної й конститу-
ційної юрисдикції. Остання була 
представлена єдиним судовим 
органом – Конституційним Су-
дом України, а система судів 
загальної юрисдикції поділяла-
ся на загальні і спеціалізовані 
суди. Найвищим органом судів 
загальної юрисдикції визна-
вався Верховний Суд України. 
Після сплину 5-річного строку 
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після прийняття Конституції в 
авральному порядку було вне-
сено низку змін до Закону «Про 
судоустрій України» 1981 р. І 
хоча ці поспішні зміни виклика-
ли певні проблеми, саме з цьо-
го часу відлічують 2-й етап су-
дово-правової реформи, який у 
правових джерелах дістав назву 
«мала судова реформа». Уже у 
2002 р. було прийнято нову ре-
дакцію цього Закону [1; 2002. – 
№ 27-28. – Ст. 180], який став 
системним документом, що ви-
значив (а) побудову судової сис-
теми, (б) види й основні засади 
функціонування органів судової 
влади, (в) питання фінансово-
го й організаційно-кадрового 
забезпечення судів, (г) статус 
носіїв судової влади та (д) інші 
важливі питання. Однак реалі-
зація зазначеного Закону ви-
явила низку недоліків і проблем 
при його застосуванні, головні з 
яких: а) недосконалість право-
вого регулювання діяльності су-
дової системи, що виявилась у 
частині побудови системи судів; 
б) структура й порядок функціо-
нування кваліфікаційних комісій 
суддів; в) визначення процедур-
них норм стосовно добору кан-
дидатів і призначення на посаду 
суддів та ін.

Наступний крок реформу-
вання судової системи ініціюєть-
ся Президентом України. У його 
указі 2006 р. «Про Концепцію 
вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого 
суду в Україні відповідно до євро-
пейських стандартів» [4; 2006. – 
№ 19. – Ст. 1376] підведені під-
сумки пройдених етапів судово-
правової реформи й окреслені 
перспективні завдання нового 
етапу реформ. Але цей доку-
мент не зміг об’єднати всі полі-
тичні сили країни для завершен-
ня судової реформи. Ось чому 
перед наукою і практикою по-
стало завдання розробити нову 
концепцію реформування судо-
вої влади й затвердити її пар-
ламентом для консолідації всіх 
зусиль у завершенні реформу-
вання інститутів судової влади.

Наступним визначальним 
кроком у напрямку оптимізації 
судової системи держави відпо-
відно до європейських стандар-
тів правосуддя став новий Закон 
України «Про судоустрій і статус 
суддів», прийнятий 7 липня 2010 
р. [1; 2010. – № 41-42, № 43, 
№ 44-45. – Ст. 529]. Він визначив: 
(а) правові засади організації су-
дової влади й відправлення пра-
восуддя в Україні з метою захисту 
прав, свобод і законних інтересів 
людини і громадянина, прав та за-
конних інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави на засадах 
верховенства права; (б) систему 
судів загальної юрисдикції, статус 
професійного судді, народного 
засідателя, присяжного, систему 
й порядок здійснення суддівсько-
го самоврядування; (в) устано-
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вив систему й загальний порядок 
забезпечення діяльності судів, 
(г) урегулював інші питання судо-
устрою і статусу суддів. Фактично 
із цим Законом судово-правова 
реформа отримала новий ім-
пульс. 

Вищевикладене підтвер-
джує, що сьогодні Україна пе-
ребуває у стані очікування 
чергового етапу проведення 
судово-правової реформи. Але 
перш ніж реформувати судову 
систему, треба чітко окресли-
ти цілі, які будуть досягнуті за-
вдяки цим реформам. А метою 
останніх повинно стати створен-
ня належних правових умов, які: 
(а) полегшували б доступ гро-
мадян до системи судового ви-
рішення суперечок і конфліктів, 
(б) підвищили ефективність і 
прозорість діяльності судової 
влади, (в) забезпечили реальні 
правові й інституційні гарантії 
охорони й захисту прав та сво-
бод людини і громадянина. Фун-
даментом ефективної судової 
системи належить стати принци-
пам незалежності, доступності, 
верховенства права, справедли-
вості і професіоналізму суддів.

Можна виокремити різні під-
ходи до процесу реформування 
того чи іншого об’єкта залежно 
від ознак, обумовлених метою 
дослідження. У даному випадку 
такими ознаками доцільно на-
звати характер змін (тобто, як 
буде змінюватиметься об’єкт) і 

їх напрямок (кінцеве положення 
об’єкта після реформування).

Характер змін будь-якого 
об’єкта, в тому числі й судової 
системи держави, може бути ра-
дикальний, тобто революційний, 
і еволюційний, заснований на 
вдосконаленні його діяльності. 
Вибір виду змін у процесі рефор-
мування за законами діалектики 
зумовлено рівнем невідповід-
ності форми і змісту об’єкта про-
веденому реформуванню: чим 
вона більша, тим більшою мірою 
виправдані радикальні рефор-
ми. Для України таке становище 
є досить значущим, бо визна-
чає обґрунтованість здійснення 
радикальних реформ судової 
системи. На підтвердження ви-
словленого слід навести оцінку 
стану судової системи України, 
що презентовану 2006 р. Аме-
риканською асоціацією юристів 
«Правова ініціатива в Централь-
ній Європі і Євразії». Вона пока-
зала, що з 30 фундаментальних 
для розвитку судової системи 
норм позитивну оцінку Україна 
отримала лише за чотирма, ней-
тральну – за одинадцятьма, а не-
гативну – за п’ятнадцятьма [7]. 
Такі показники яскраво свідчать 
про доцільність саме радикально-
го підходу, спрямованого, в першу 
чергу, на забезпечення незалеж-
ного і професійного правосуддя. 

Напрямок змін об’єкта в 
процесі реформування визна-
чається на підставі способів 
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вибору кінцевого стану, або так 
званої ідеальної точки, в на-
прямку якої буде змінюватись 
реформований об’єкт. Ці спосо-
би можуть бути обрані: (1) шля-
хом запозичення – на засадах 
аналогії з певним реформова-
ним об’єктом у подібних умо-
вах за ідентичним алгоритмом; 
(2) за типового підходу до гру-
пи об’єктів, об’єднаних за кон-
кретними ознаками (англо-аме-
риканська, романо-германська 
моделі судоустрою); (3) індиві-
дуально для даного об’єкта на 
підставі аналізу його реального 
стану й універсального уявлен-
ня про його оптимальне функ-
ціонування; в даному випадку 
– уявлення про справедливе й 
законне правосуддя. Причини й 
умови вибору того чи іншого на-
прямку реформування судової 
системи доцільно розглянути 
більш докладно.

1. Запозичення зарубіжної 
моделі. Важливо відмітити, що, 
незважаючи на,  здавалося б, 
простоту запозичення моделі су-
доустрою якоїсь країни, стан якої 
співпадає за низкою критеріїв зі 
станом українського суспільства 
й судової системи, цей метод не 
можна назвати коректним. 

У процесі проведення ана-
логій між станом українського 
суспільства й об’єкта, система 
судоустрою якого запозичуєть-
ся, необхідно виявити першо-
чергові похідні причини їх не-

ефективного функціонування на 
всіх доступних для дослідження 
рівнях деталізації: (а) як сус-
пільного інституту; (б) як гілки 
державної влади; (в) як сукуп-
ності організацій, що надають 
юридичні послуги з розв’язання 
правових суперечок. Для засто-
сування методу аналогії й ви-
користання зарубіжного досвіду 
потрібно, щоб усі 3 рівні аналізу 
співпали, тобто стан суспільства 
й характеристики його культури, 
державний устрій і взаємодія 
гілок влади, внутрішні характе-
ристики функціонування судів 
і взаємодія судів різного рівня. 
Лише за збігу зазначених по-
ложень детальне запозичення 
зарубіжного досвіду не буде 
суперечити системно й еволю-
ційно визначеним напрямкам 
реформування.

2. Становлення типової мо-
делі, що відповідає певній групі 
держав. Якщо вести мову про 
згрупування моделей судоу-
строю, про їх класифікацію, то 
вони прямо пов’язані з типом 
правової системи держави. Але 
сучасна українська правова сис-
тема є правовою системою пе-
рехідного типу, який лише тяжіє 
до романо-германської правової 
сім’ї, є її своєрідним асоційова-
ним членом. Обраний Україною 
стратегічний напрямок до євро-
інтеграції дозволяє прогнозувати 
приєднання її правової системи 
до сім’ї романо-германського 
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права як повноправного члена 
після успішного завершення по-
літико-правових реформ. Крім 
того, з огляду на певні особли-
вості правових систем країн СНД 
в межах романо-германської сім’ї 
поряд з романською й німецькою 
групами може виникнути окрема 
славянська (євразійська) група 
[6, с. 46]. Отже, в обранні гру-
пового напрямку реформування 
судової системи України існує 
певна невизначеність самої гру-
пи, яка може стати еталоном для 
реформування: романо-герман-
ська модель не є природною для 
України й не може бути з легкістю 
успадкована, а славянська (єв-
разійська) ще повністю не сфор-
мована. До того ж на практиці 
при впровадженні європейської 
моделі судоустрою вже зараз ви-
никають проблеми (наприклад, 
інститут присяжних).

Парламентська Асамблея 
Ради Європи уважно спостерігає 
за реформуванням української 
судової системи. За її висновка-
ми ПАРЄ схвально ставиться до 
поглиблення спеціалізації судо-
вої система України [5]. Вітчиз-
няний законодавець підтримав 
курс на спеціалізацію судової 
системи в Законі України «Про 
судоустрій і статус суддів». Ми 
поділяємо полдоження про до-
цільність удосконалення судової 
спеціалізації, але і підтримуємо 
точку зору, що брак узгодженого 
бачення способів забезпечення 

організаційної єдності судової 
системи, юридичної визначе-
ності й одностайності судової 
практики в державі за наявності 
різних видів судочинства при-
звело до неоднозначного розу-
міння змісту ст. 125 Конституції 
України й відповідного правово-
го регулювання в законодавстві.

Сьогодні в Україні не можуть 
бути обрані запозичення й типові 
напрямки реформування судо-
вої системи. Перший є некорек-
тним з методологічної точки зору, 
другий є неможливим внаслідок 
відсутності чітко сформованої 
групової моделі судоустрою, яка 
повністю відповідала б україн-
ським реаліям. Найбільш пер-
спективним та обґрунтованим є 
індивідуальний підхід до вибору 
напрямку реформування судової 
системи України за умови його 
коректної реалізації. 

3. Індивідуальний напрямок 
реформування судової систе-
ми вирізняється пріоритетом 
загальнотеоретичного підходу 
при обранні кінцевого результа-
ту реформування судової гілки 
державної влади над методом 
аналогії. Загальнотеоретичний 
підхід ґрунтується на інтеграції 
засад системних закономірнос-
тей положень низки релевант-
них приписів теорії державного 
управління, теоретичних засад 
судоустрою, філософії права, 
соціології, загальних теорій дер-
жави і права й систем тощо. 
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У загальному вигляді за-
значена інтеграція має такий 
вигляд. Внутрішній устрій і зо-
внішня взаємодія судової гілки 
державної влади залежать від 
чинників, обумовлених такими 
системними закономірностями: 
(а) об’єктивно існує системно й 
еволюційно заданий напрямок 
реформування будь-якої части-
ни суспільства, тобто системний 
складник характеризує взаємо-
дію об’єкта із зовнішнім серед-
овищем, функціонування його як 
цілого і взаємодію між частина-
ми даного об’єкта; б) еволюцій-
ний складник віддзеркалює ди-
наміку функціонування об’єкта з 
точки зору його життєздатності, 
що ґрунтується на можливостях 
адаптації соціального інституту 
до вимог зовнішнього середови-
ща в певному періоді і значною 
мірою визначається ґенезою 
його розвитку.

Для судової системи враху-
вання системних закономірнос-
тей означає необхідність нижче-
наведених елементів:

1. Збалансований підхід на 
рівні взаємодії трьох гілок дер-
жавної влади – законодавчої, ви-
конавчої й судової – це очікува-
ний результат, який вимагається 
і полягає в забезпеченні неза-
лежного функціонування судової 
гілки влади. Головною причиною 
недосягнення поставленої мети 
було й залишається брак чітких 
державних механізмів, що ство-

рювали б неможливою залеж-
ність одного складника держав-
ної влади від інших. Як і багато 
років тому, сьогодні суд залиша-
ється несамостійним у вирішен-
ні фінансових і кадрових питань 
від інших органів державної вла-
ди. Під гаслом «формування ін-
ституту стримувань і противаг» 
запроваджувались інструмен-
ти тримання судової влади під 
контролем, неможливості ство-
рення механізмів внутрішнього 
контролю й саморегулювання.

2. Адекватність судоустрою 
характеристикам суспільства: 
чим краще розвинені соціальні 
інститути, чим більше суспільство 
відповідає концепції громадян-
ського суспільства, тим сильні-
шими є виправданий активний 
соціальний контроль судової вла-
ди й участь членів суспільства у 
відправленні правосуддя. Най-
важливішим питанням при обран-
ні даного аспекту реформування 
є сканування стану суспільства 
– його базових характеристик, 
прогнозування їх динаміки з ура-
хуванням історичного досвіду. 
Значення в даному випадку ма-
ють особливості культури насе-
лення як способу взаємодії еле-
ментів соціальної системи.

3. Ефективний внутрішній 
устрій судових органів як інститу-
ту, що становить собою єдиний 
механізм, який надає юридичні 
послуги з розв’язання правових 
конфліктів. Наприклад, удоско-
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налення функціонування судів, 
що розглядаються як організа-
ції, з точки зору менеджменту 
може бути здійснено за рахунок 
застосування методів і практик 
наукової організації праці.

4. Якість професійної підго-
товки суддів, їх незалежність і за-
безпеченість необхідними ресур-
сами для виконання службових 
функцій – ці аспекти є пріоритет-
ними для судової реформи.

Отже, індивідуальний підхід 
до реформування судової сис-
теми України є найскладнішим. 
Він вимагає врахування бага-
тьох різнорідних критеріїв, але 
лише за умови його застосуван-

ня існує можливість подолати 
існуючі суперечності щодо опти-
мального напрямку необхідних 
реформ.

У результаті короткого огля-
ду напрямків судової реформи 
зроблено висновок про доціль-
ність додержання індивідуаль-
ного підходу до визначення кін-
цевого, бажаного стану судової 
системи. Запозичення окремих 
або типових моделей судоу-
строю європейських країн є не-
прийнятним для України через 
брак органічно схожих моделей 
і некоректності копіювання до-
свіду інших країн в процесі здій-
снення радикальних реформ.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В УКРАИНЕ
Москвич Л. Н.

В статье анализируются этапы судебной реформы в Украине. Исследуются три метода 
судебного реформирования: заимствование иностранного опыта, следование типичной мо-
дели, индивидуальный подход. С научной точки зрения обосновывается целесообразность 
применения индивидуального подхода при реформировании судебной системы Украины.

Ключевые слова: судебная реформа, судебная система, методология судебной 
реформы.

METHODOLOGICAL BASES OF JUDICIAL REFORM IN UKRAINE
Moscvich L. N.

In the article the stages of judicial reform in Ukraine are analyzed. Three methods of judicial 
reforming are investigated: borrowing of foreign experience, following of typical model, the 
individual approach. The expediency of application of the individual approach is proved from the 
scientifi c point of view at reforming of judicial system of Ukraine.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У теорії права під змістом 
правової діяльності в її родо-
вому значенні прийнято розумі-
ти «сукупність усіх її складових 
властивостей, елементів та про-
цесів» [5, с. 52]. 

Прокурорська діяльність від-
різняється від інших видів пра-
вової діяльності трьома особли-
востями (ознаками): особливим 
суб’єктом (прокурор); особли-
вими цілями (цілі прокурорської 
діяльності); особливими засоба-
ми досягнення цілей (правові дії 
(акти) прокурора).

Під поняттям «прокурор» 
слід розуміти: «Генеральний 
прокурор України та його заступ-
ники, підпорядковані прокурори 
та їх заступники, старші поміч-
ники і помічники прокурора, на-
чальники управлінь і відділів, їх 
заступники, старші прокурори і 
прокурори управлінь і відділів, 
які діють у межах своєї компе-
тенції» [13, ст. 56].

На різних стадіях прокурор-
ської діяльності прокурор прагне 
досягти різні цілі [10, с. 8–13]. І 
хоча цілі прокурорської діяльнос-
ті відрізняються за своїм зміс-

В аспекті розвитку Конститу-
ції України та необхідності прий-
няття нової редакції Закону про 
прокуратуру, який відповідав би 
сучасним реаліям, виникає на-
гальна потреба концептуальної 
розробки проблеми якості про-
курорської діяльності.

У цілому зазначена проб-
лема досліджувалася в Укра-
їні в різних аспектах такими 
вченими, як Л. М. Давиденко, 
В. В. Долежан, В. С. Зеленець-
кий, П. М. Каркач, М. В. Косюта, 
Ю. І. Крючко, О. М. Литвак, 
М. І. Мичко, М. В. Руденко, 
В. О. Середа, Г. П. Середа, 
Є. А. Субботін, О. Б. Червякова 
та ін. Утім її системна концепту-
альна розробка до цього часу 
не проводилася, оскільки пред-
метом уваги дослідників були 
питання якості та ефективності 
лише окремих напрямків проку-
рорської діяльності.

На нашу думку, не можна 
розглядати питання щодо якості  
та ефективності прокурорської 
діяльності без визначення цієї 
діяльності та притаманних їй 
особливостей.
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том, усі вони так чи інакше слу-
гують досягненню кінцевої мети, 
яку законодавець визначив як 
«зміцнення правопорядку» [13, 
ст. 4]. Ця мета досягається в три 
етапи: на першому прокурор ви-
являє порушення законності; на 
другому – вживає заходів щодо 
її поновлення; на третьому – до-
магається усунення причин пра-
вопорушень та умов, що йому 
сприяли. На цьому ж етапі до-
сягається мета загального запо-
бігання правопорушенням як по-
хідна від попередніх [14, с. 8–9].

Сфера діяльності прокуро-
ра щодо зміцнення правопоряд-
ку обмежена випадками, коли  
необхідне «прокурорське реа-
гування». Підміна прокурором 
органів відомчого управління та 
контролю і втручання в госпо-
дарську діяльність, якщо така ді-
яльність не суперечить чинному 
законодавству, не допускаються 
[13, ст. 19].

Засобами досягнення цілей 
прокурорської діяльності ви-
ступають правові дії (акти) про-
курора, форми яких для різних 
напрямків прокурорської діяль-
ності визначаються статтями 
12, 19–24, 29–33, 34–36, 36–37, 
44–45 Закону України «Про про-
куратуру» [13].

Письмові акти прокурора за-
конодавець називає «докумен-
тами прокурорського реагуван-
ня» [Там же, ст. 25], для чого, на 
нашу думку, немає достатніх під-

став. Поняття «документ» має 
такі значення: 1) діловий папір, 
що підтверджує будь-який факт 
або право на що-небудь; 2) те, 
що посвідчує особу пред’явника; 
3) письмове свідоцтво про що-
небудь [3, с. 421]. Очевидно, 
що поняття «акт прокурора» під 
жодне з вище зазначених визна-
чень не підпадає.

Вимоги прокурора, що відпо-
відають чинному законодавству, 
є обов’язковими. За юридич-
ною силою вони поділяються на 
три групи:

─ розпорядчі, коли проку-
рор особисто проводить в життя 
прийняті ним рішення (напри-
клад, скасовує незаконні й необ-
ґрунтовані постанови слідчих та 
осіб, що проводять дізнання);

─ обов’язкові для виконання 
(наприклад, про надання для пе-
ревірки документів і матеріалів);

─ обов’язкові для розгляду 
(наприклад, про розгляд протесту 
на незаконний акт) [4, с. 30-31].

Виходячи із названих вище 
ознак, прокурорську діяльність 
можна визначити як сукупність 
взаємопов’язаних і послідовних 
правових дій (актів) прокурора, 
кінцевою метою яких є зміцнен-
ня правопорядку у випадках, 
коли цієї мети не можна досягти 
без прокурорського втручання 
(«прокурорського реагування»).

Поняття «якість» використо-
вується у декількох значеннях. У 
першому – це внутрішня визна-
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ченість предмета, яка становить 
специфіку, що відрізняє його від 
усіх інших [3, с. 1647]. У філо-
софії категорія «якість» розгля-
дається як притаманна речам 
специфічна визначеність, що то-
тожна з їхнім буттям і відрізняє 
їх від інших речей у певній сис-
темі зв’язків [15, с. 578].

У другому значенні під «якіс-
тю» розуміється ступінь вартос-
ті, цінності, придатності чого-не-
будь для його використання за 
призначенням [3, с. 1647].

Якість прокурорської ді-
яльності в цьому значенні ви-
значається як сукупність влас-
тивостей даної діяльності, що 
дозволяють її здійснення на рів-
ні, встановленому для неї пра-
вовим стандартом.

Великий тлумачний слов-
ник сучасної української мови 
визначає стандарт як єдину 
типову форму, мірило, зразок, 
якому повинно задовольняти 
що-небудь за своїми ознаками 
[Там же, с. 1387].

Тлумачний словник англій-
ської мови конкретизує це понят-
тя, зазначаючи, що «стандарти» 
встановлюються компетентним 
органом, звичаєм або загальною 
згодою як модель чи приклад.

У теорії права «стандарт» ха-
рактеризується як примусова де-
термінація діяльності [7, с. 115–116].

С. В. Підкопаєв вживає це 
поняття стосовно судової діяль-
ності й зазначає, що «стандар-

ти» є вираженням (втіленням) у 
сучасному суспільстві в концен-
трованому вигляді уявлень про 
місце, роль і завдання суддів, 
судової влади в цілому, спосо-
би і порядок вирішення завдань, 
що стоять перед судом [8, с. 16].

Л.М. Москвич уточнює це ви-
значення і підкреслює, що «стан-
дарти» є закріпленням найбільш 
важливих цінностей у певній 
правовій сфері та інструментом 
їх нормативного вираження, су-
купністю певних конкретних ви-
мог [6, с. 88].

«Конкретні вимоги» до якос-
ті прокурорської діяльності міс-
тяться в Конституції України, За-
коні України «Про прокуратуру», 
в інших законодавчих актах, що 
регулюють дану діяльність, а 
також в наказах і вказівках Ге-
нерального прокурора України 
і знаходять своє закріплення у 
відповідних нормах-приписах. 
Разом узяті вони утворюють 
правовий стандарт якості проку-
рорської діяльності.

Першою й основною озна-
кою якості прокурорської діяль-
ності виступає її здатність до 
досягнення поставлених перед 
нею цілей. Основною ознакою 
її слід вважати тому, що за її 
відсутності прокурорська діяль-
ність як така втрачає свій сенс.

У наукових дослідженнях 
з права і правової діяльності 
ця ознака якості кваліфікуєть-
ся як ефективність, для чого, 
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на наш погляд, немає достатніх 
підстав. Термін «ефективний» 
в різних словниках трактуєть-
ся по-різному, частіше за все як 
«дієвий». У найбільш оптималь-
ному варіанті під «ефективним» 
розуміється: «те, що призводить 
до потрібних результатів», «дійо-
вий» [1, с. 322]. Але до яких саме 
результатів? Без відповіді на це 
питання поняття «ефективність» 
залишається оціночним.

Спроби «розшифрувати» 
його на доктринальному рівні в 
правовій науці тривають понад 
півстоліття і до цих пір не за-
кінчилися успіхом. Пошук його 
змісту характеризується без-
прецедентною різноманітністю 
поглядів. Під «ефективністю» 
в різні часи розумілося таке: 
правильність, обґрунтованість, 
доцільність, оптимальність, ре-
зультативність, економічність і т. 
ін. [9, с. 47–49].

У той же час більшість авто-
рів погоджуються з тим, що під 
«ефективністю» слід розуміти 
здатність до досягнення цілей, 
але це є нічим іншим, як осно-
вною якістю будь-якої усвідом-
леної людської діяльності, в 
тому числі й правової.

Другою ознакою якості про-
курорської діяльності є її здат-
ність до своєчасного досягнення 
цілей. Своєчасним слід вважати 
те, що здійснюється у визна-
чений строк [11] або з певною 
періодичністю [12].

Третьою ознакою якості про-
курорської діяльності є її здат-
ність бути економною. Вона ви-
являється в умінні вибрати такий 
варіант дій, який дозволяє дійти 
потрібного результату з наймен-
шими витратами праці та часу.

Наприклад, скасування не-
законного правового акта мож-
на домогтися у різний спосіб: 
1) шляхом усної пропозиції про 
добровільне скасування акту; 
2) опротестування акта; 3) звер-
нення до суду про визнання акта 
таким, що суперечить закону. 
Очевидно, що перший варіант дій 
прокурора більш економічний, ніж 
другий, а другий – ніж третій.

Четверту ознаку якості про-
курорської діяльності становить 
її здатність до досягнення цілей у 
суворій відповідності з законом, 
тобто правомірним шляхом.

У праві предметом оцін-
ки може бути тільки те, про що 
можна судити з позиції права – 
шляхом порівняння того, що є 
фактично, з тим, що повинно 
бути у відповідності зі встанов-
леним для цього «що» правовим 
стандартом.

Об’єктивна правова оцінка 
можлива лише за обов’язкової 
наявності того, що предмет пра-
вової оцінки має чітко виражену 
якісну й кількісну правову визна-
ченість. Зокрема, цій вимозі ціл-
ком задовольняє такий предмет 
правової оцінки, як «діяльність 
прокурора щодо поновлення по-
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рушених прав» і не задовольняє 
інший предмет – «діяльність 
прокурора щодо зміцнення пра-
вопорядку». Переконливим під-
твердженням цього судження 
виступає доктринальне визна-
чення поняття «правопорядок», 
під яким розуміється його «за-
снована на праві та така, що 
склалася в результаті здійснен-
ня ідеї та принципів законності, 
впорядкованість суспільних від-

носин, що виражається в право-
мірній поведінці їх учасників»  [2, 
с. 467].

Таким чином, проведене до-
слідження дозволяє сформулю-
вати поняття «якості прокурор-
ської діяльності» як її здатність 
до досягнення визначених для 
неї цілей швидким («своєчас-
но»), економічним («вибірково») 
і правомірним шляхом («в суво-
рій відповідності із законом»).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шандула А. А.

Предложено уточнённое понятие таких терминов как «прокурорская деятельность», 
«качество прокурорской деятельности», «правовой стандарт», приведены признаки качества 
прокурорской деятельности и их общая характеристика. Указано, что объективная правовая 
оценка возможна лишь при обязательном наличии, того что предмет правовой оценки имеет 
чётко выраженную качественную и количественную определённость.

Ключевые слова: прокурорская деятельность; качество прокурорской деятельности; 
правовой стандарт; эффективность, правовая оценка.
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SOME PROBLEMS OF DEFINITION OF QUALITY 
OF ROSECUTION ACTIVITY

Shandula O.

A clarifi ed concept of such terms as «prosecution activity», «quality of the prosecution», 
«legal standard» is proposed; the indicators of quality of prosecution activity and its general 
characteristics are given. The author points out that the objective legal evaluation is possible only in 
case of obligatory presence of the fact that the subject of a legal assessment has a clearly defi ned 
qualitative and quantitative determination.

Key words: prosecution activity, quality of the prosecution, legal standard, effectiveness, legal 
treatment
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВОДІВ І ПІДСТАВ 
ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ Й ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ 
ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ В КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ

Актуальність обраної теми 
зумовлюється необхідністю ак-
тивізації зусиль прокурорів з від-
шкодування заподіяної злочи-
ном шкоди. Основною формою 
такого відшкодування є інсти-
тут цивільного позову, застосу-
вання якого має численні про-
блемні аспекти. З огляду на це 
питання діяльності прокурора 
з пред’явлення та підтримання 
цивільного позову в криміналь-
ній справі потребують детально-
го аналізу.

Наукове розв’язання вказа-
них проблем започатковане в 
публікаціях таких дослідників, 

як Б. Ващук [2], Я. Клименко [7], 
іВ. Кривобок [8], О. Крикунов [9], 
А. Лапкін [11−13], Л. Нескород-
жена [15], побічно вони дослі-
джувалися в працях М. Гошов-
ського [3; 4], С. Давиденко [5] 
та ін. Водночас у цих роботах 
питання визначення приводів і 
підстав пред’явлення та підтри-
мання прокурором цивільного 
позову в кримінальній справі ви-
світлено не в повновагу обсязі. 

У даній статті розглянуто 
загальні засади пред’явлення 
та підтримання прокурором ци-
вільного позову в кримінальній 
справі. Метою статті є  виокрем-
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лення обов’язкових умов участі 
прокурора у відшкодуванні за-
подіяної злочином шкоди за до-
помогою цивільного позову, ви-
значення приводів і підстав цієї 
діяльності, виявлення прогали-
ни та недоліків у законодавчо-
му регулюванні й практичному 
застосуванні даного інституту, а 
також надання пропозицій щодо 
їх усунення.

Участь прокурора у 
пред’явленні та підтриманні ци-
вільного позову зумовлюється 
публічним характером цього ін-
ституту, на якому наголошується 
в літературі [1, с. 149; 7, с. 33; 18, 
с. 226]. Сама можливість спіль-
ного розгляду цивільного позо-
ву і кримінальної справи вбача-
ється дослідниками в наявності 
єдиного юридичного факту, який 
лежить в основі притягнення 
особи до кримінальної і цивіль-
но-правової відповідальності 
в тих випадках, коли злочином 
завдано майнової чи моральної 
шкоди [7, с. 34]. Отже, діяль-
ність прокурора з пред’явлення 
та підтримання цивільного по-
зову в кримінальній справі не-
обхідно розглядати як таку, що 
спрямована на виконання по-
кладених на нього завдань у 
сфері кримінального судочин-
ства, серед яких першочерго-
вим є охорона прав і законних 
інтересів фізичних і юридичних 
осіб,  які беруть у  ньому участь 
(ст. 2 КПК України).

Діяльність із пред’явлення 
та підтримання цивільного позо-
ву реалізується прокурором як 
на досудових, так і на судових 
стадіях кримінального прова-
дження. Правове підґрунтя для 
цього створюють положення ст. 
33 Закону України  «Про проку-
ратуру», ч. 2 ст. 29 та ч. 4 ст. 264 
КПК. Урегулювання цієї діяль-
ності міститься також у галузе-
вих наказах  Генерального про-
курора України: відповідно до 
п. 7 Наказу № 4гн від 19.09.2005 р. 
«Про організацію прокурорсько-
го нагляду за додержанням за-
конів органами, які проводять 
дізнання та досудове слідство» 
вимагається вживати заходів 
щодо забезпечення відшкоду-
вання завданої потерпілим ма-
теріальної та моральної шкоди, 
витрат на стаціонарне лікуван-
ня, виявлення та усунення при-
чин і умов, що сприяли вчиненню 
злочинів; згідно з п. 5.4. Наказу 
№ 5гн «Про організацію участі 
прокурорів у судовому розгля-
ді кримінальних справ та під-
тримання державного обвину-
вачення» від 19.09.2005 р. при 
підтриманні державного обвину-
вачення прокурорам необхідно 
в усіх передбачених законом ви-
падках ставити питання перед 
судом про відшкодування за-
вданих злочином матеріальних 
збитків та компенсації мораль-
ної шкоди. Крім того, з огляду 
на цивільно-правовий характер 
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інституту цивільного позову в 
кримінальній справі  прокурор 
має керуватися положеннями 
цивільного і цивільно-процесу-
ального законодавства щодо ви-
значення розміру шкоди, форми 
позовної заяви та ін. Звертає на 
себе увагу і той факт, що окре-
мі дослідники пропонують роз-
глядати діяльність прокурора 
з пред’явлення та підтримання 
цивільного позову в криміналь-
ній справі в контексті функції 
представництва прокуратурою 
інтересів громадянина або дер-
жави в суді, і, відповідно, на вка-
зану діяльність поширюються 
законодавчі норми щодо проку-
рорського представництва [11, 
с. 17; 12, с. 132].

 Частина 2 ст. 29 КПК вказує 
на підстави пред’явлення або 
підтримання цивільного позову 
прокурором: «якщо цього вима-
гає охорона інтересів держави, 
а також громадян, які за станом 
здоров’я чи з інших поважних 
причин не можуть захистити 
свої права». Зазначені підстави 
законом не конкретизовано, що 
дає можливість для їх більш ши-
рокого  тлумачення. При цьому 
необхідно підтримати А. В. Лап-
кіна, який вважає, що за логікою 
законодавця така можливість 
передбачається в усіх випадках, 
коли потерпілий не може само-
стійно або через представника 
пред’явити і підтримувати ци-
вільний позов [11, с. 17]. Від-

повідно  «іншими поважними 
причинами» можуть виступати 
будь-які суб’єктивні та об’єктивні 
обставини, що перешкоджають 
законному праву особи заявити 
позов про відшкодування завда-
ної їй злочином шкоди [1, с. 150], 
що визначаються прокурором, 
виходячи з обставин справи і 
свого внутрішнього переконан-
ня. Отже, визначення підстав 
пред’явлення і підтримання ци-
вільного позову прокурором має 
оцінний характер і повністю від-
дається на його дискреційний 
розсуд. При цьому, як справед-
ливо відмічає Л. О. Курочкіна, 
суд не може відмовити прокуро-
рові у пред’явленні й підтриман-
ні цивільного позову [10, с. 81], 
навіть якщо зі свого боку визнає 
такі причини неповажними. У 
той же час надання прокуророві 
можливості дискреційного роз-
суду з цих питань створює за-
грозу ігнорування ним інтересів 
цивільного позивача, уникнення 
діяльності з пред’явлення чи 
підтримання цивільного позо-
ву в кримінальній справі, яка, у 
переважній більшості випадків, 
становить значну складність у 
практичному аспекті. 

Тому вважаємо необхід-
ним закріпити підстави для 
пред’явлення чи підтримання 
прокурором цивільного позову 
у відповідних галузевих наказах 
Генерального прокурора Украї-
ни, де навести перелік причин, 
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що мають визнаватися поваж-
ними. Даний перелік має визна-
чатися з урахуванням положень 
ч. 2 ст. 36-1 Закону України «Про 
прокуратуру», відповідно до яких 
підставою представництва у суді 
інтересів громадянина є його не-
спроможність через фізичний чи 
матеріальний стан, похилий вік 
або з інших поважних причин 
самостійно захистити свої пору-
шені чи оспорювані права або  
реалізувати процесуальні повно-
важення, а також п. 4 Наказу Ге-
нерального прокурора України 
«Про організацію представни-
цтва прокурором у суді інтересів 
громадянина або держави та їх 
захисту при виконанні судових 
рішень» № 6 гн від 29.11.2006 р., 
згідно з яким при реалізації пред-
ставницької функції прокурорам 
слід вважати пріоритетним за-
хист соціальних і майнових прав 
неповнолітніх, інвалідів, людей 
похилого віку, осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. З урахуванням цьо-
го до підстав пред’явлення та 
підтримання цивільного позову 
в кримінальній справі в інтер-
есах громадянина можуть бути 
віднесені: заподіяння злочином 
шкоди життю і здоров’ю особи; 
вік (неповнолітній або похилий); 
неволодіння мовою судочинства; 
малозабезпеченість; належність 
особи до соціально незахище-
них категорій громадян (інваліди, 
чорнобильці) тощо.

Навіть за наявності вказа-
них підстав цивільний позов у 
кримінальній справі може бути 
пред’явлений лише за одно-
часної наявностi трьох умов: 
1) матерiальної або моральноi 
шкоди, якої зазнав потерпiлий; 
2) ознак складу злочину в дiях 
обвинуваченого (пiдсудного); 
3) причинного зв'язку мiж дiями 
обвинуваченого (пiдсудного) i 
завданою шкодою. У разі від-
сутності хоча б однієї з указаних 
умов, вимоги про відшкодування 
шкоди не можуть розглядатися 
в межах кримінального судочин-
ства. Крім того, прокурор пови-
нен враховувати, що в кримі-
нальному процесі недопустимі: 
позов цивільного вiдповiдача до 
обвинуваченого про стягнення 
сум, які цивільний вiдповiдач 
вже сплатив; зустрiчнi позо-
ви обвинуваченого; позови, які 
пов'язанi з фактом вчинення 
злочину, але не є вимогою про 
вiдшкодування майнової шко-
ди; позови про відшкодування 
шкоди, заподіяної злочином, 
до осіб, які до кримінальної 
вiдповiдальностi не притягнутi; 
позови про відшкодування май-
нової шкоди, що не випливають 
з пред'явленого обвинувачення; 
позови, не пiдсуднi місцевим су-
дам [17, с. 236]. 

Закон не містить чітко ви-
значених положень щодо при-
воду пред’явлення чи підтри-
мання прокурором цивільного 
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позову. У зв’язку з цим в юри-
дичній літературі склалися су-
перечливі підходи до вирішен-
ня цього питання. Зокрема 
Л. Л. Нескороджена зазначає, що 
вимога особи, яка зазнала шко-
ди від скоєння злочину, про від-
шкодування такої шкоди в таких 
випадках  не обов’язкова [15, 
с. 77]. А. В. Лапкін дотримується 
думки, що у разі пред’явлення 
цивільного позову прокурором 
вимога потерпілого також наяв-
на, але формулює, висуває та 
підтримує її прокурор в інтересах 
останнього [13, с. 95]. Остання 
точка зору видається більш об-
ґрунтованою, оскільки ч. 1 ст. 50 
КПК вказує як на умову визна-
ння особи цивільним позивачем 
пред'явлення вимоги про відшко-
дування  збитків. З іншого боку, 
такою вимогою виступає власне 
цивільний позов. В юридичній 
літературі звертається увага на 
те, що у разі бажання особи бути 
цивільним позивачем, від неї ви-
магається окрема заява або у 
протоколі допиту робиться відпо-
відна відмітка [17, с. 238]. Тому, 
на наш погляд, приводами для 
пред’явлення чи підтримання 
цивільного позову прокурором 
може бути як звернення особи, 
якій злочином заподіяно шкоду, 
за сприянням в її відшкодуванні 
до прокуратури, так і особисте 
визначення прокурором підстав і 
умов для пред’явлення цивільно-
го позову в інтересах особи. При 

цьому очевидно, що наявність 
звернення є більш оптимальним 
варіантом, оскільки дозволяє 
з’ясувати дійсне волевиявлен-
ня особи щодо відшкодування 
шкоди, її виду та обсягу тощо. 
З іншого боку, відсутність такого 
звернення не може розглядатися 
як перешкода для пред’явлення 
цивільного позову прокурором, 
оскільки останній при цьому ке-
рується принципом публічності і 
не потребує наявності волевияв-
лення зацікавлених осіб на вчи-
нення тих чи інших процесуаль-
них дій.   

Необхідно підкреслити, що 
у разі, коли прокурор пред’являє 
або підтримує цивільний позов, 
він не стає цивільним позива-
чем, оскільки ним може висту-
пати лише особа, яка зазнала 
шкоди від злочину. Відповідно 
пред’явлення цивільного позову 
прокурором має вести до визна-
ння особи, в інтересах якої він 
пред’явлений, цивільним позива-
чем. У той же час ст. 50 КПК пе-
редбачає, що про визнання осо-
би цивільним позивачем чи про 
відмову в цьому особа, яка про-
вадить дізнання, слідчий, суддя 
виносять постанову, а суд – ухва-
лу. Прокурор не згадується серед 
суб’єктів прийняття рішення про 
визнання особи цивільним пози-
вачем, що, на наш погляд, є про-
галиною у законодавстві. Необхід-
но відзначити, що визнання особи 
цивільним позивачем може здій-
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снюватися за постановою про-
курора або у разі пред’явлення 
прокурором цивільного позову в 
інтересах цієї особи.

 Пред’явлення цивільного 
позову прокурором може розгля-
датися як складний юридичний 
факт, унаслідок якого особа, в ін-
тересах якої він був пред’явлений, 
набуває всього комплексу прав 
цивільного позивача, тоді як 
зобов’язання доводити підстави 
та умови, а також підтримувати 
позов у суді в повному обсязі по-
кладаються на прокурора [1, с. 
154]. У зв’язку з цим ч. 2 ст. 291 
КПК передбачає, що у випадках, 
коли позов підтримує прокурор, 
суд розглядає цивільний позов 
незалежно від явки цивільного 
позивача або його представника. 

Однак прокурор при цьому 
не перетворюється на представ-
ника цивільного позивача: його 
позиція під час підтримання ци-
вільного позову визначається 
публічним інтересом, а не при-
ватним інтересом особи, якій 
злочином була завдана шкода. 
Відповідно прокурор не зв’язаний 
обов’язком підтримувати цивіль-
ний позов і зобов’язаний від-
мовитись від нього чи від його 
підтримання, якщо в результаті 
судового розгляду дійде висно-
вку про його необґрунтованість 
[1, с. 152; 14, с. 3]. У той же час 
цивільний позивач також не є 
зв’язаним процесуальною пози-
цією прокурора. Тому, приміром, 

відмова прокурора від позову не 
позбавляє особу, в чиїх інтер-
есах він був заявлений, права 
ані самостійно підтримувати цей 
позов далі, ані пред’явити його в 
порядку цивільного судочинства. 
З іншого боку, якщо цивільний 
позивач відмовився від позову, 
прокурор не може всупереч його 
позиції вимагати відшкодування 
заподіяної злочином шкоди на 
його користь.

На практиці досить проблем-
ним є питання щодо визначення 
обсягу шкоди, яка підлягає від-
шкодуванню за допомогою ци-
вільного позову. В цьому відно-
шенні особливо часто вступають 
у конфлікт позиції прокурора та 
потерпілого, оскільки розмір ви-
моги прокурора до обвинува-
ченого виявляється заниженим 
порівняно з очікуваннями особи, 
якій злочином було заподіяно 
шкоду. Певною мірою супереч-
ливими в цьому відношенні є 
положення Цивільного кодексу 
України, які регулюють питання 
відшкодування шкоди. Напри-
клад, якщо відповідно до ст. 22 
ЦК збитками є: втрати, яких осо-
ба зазнала у зв’язку зі знищен-
ням або пошкодженням майна, 
а також витрати, які особа зро-
била або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного 
права (реальні збитки); доходи, 
які особа могла б реально одер-
жати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене 
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(упущена вигода), то відповідно 
до ч. 2 ст. 1192 ЦК розмір збит-
ків, що підлягають відшкодуван-
ню потерпілому, визначається 
відповідно до реальної вартос-
ті втраченого майна на момент 
розгляду справи або виконання 
робіт, необхідних для відновлен-
ня пошкодженої речі. Як зазна-
чається в літературі, відповід-
но до цих положень на користь 
потерпілого (фізичної особи) у 
кримінальній справі не перед-
бачено відшкодування упущеної 
вигоди, але це можливе, якщо 
цивільним позивачем є юридич-
на особа [17, с. 237].

На наш погляд, такий підхід 
не є правильним. При вирішенні 
цієї проблеми вважаємо за до-
цільне керуватися позицією М. 
І. Гошовського, відповідно до 
якої прокуророві слід виходити 
з того, що «з’єднаний процес» 
розгляду цивільного позову в 
кримінальній справі має гаран-
тувати потерпілому можливість 
відшкодування завданої злочи-
ном шкоди в тому розмірі, який 
він міг би одержати при розгля-
ді позову в порядку цивільного 
судочинства, інакше існування 
цього інституту в кримінальному 
процесі було б неефективним 
[3, с. 13]. Відповідно цивільний 
позов у порядку кримінального 
судочинства має забезпечити 
повний обсяг відшкодування за-
подіяної злочином шкоди, і до 
нього прокуророві треба вклю-

чати: пряму дійсну шкоду, нео-
держані доходи, витрати, які по-
ніс потерпілий у зв’язку з участю 
у справі [15, с. 6], та витрати на 
відновлення  порушених прав 
потерпілого (вартість медичної, 
соціальної, правової допомоги 
тощо) [12, с. 135]. Одночасно 
прокуророві слід враховувати 
специфіку, яку має компенсація 
моральної шкоди: цивільний по-
зов щодо цього через особливий 
і суто індивідуальний характер 
такої шкоди [5, с. 38; 16, с. 154] 
може пред’являти лише особа, 
якій злочином фактично завда-
но страждань, тобто потерпі-
лий. Отже, участь прокурора в 
її відшкодуванні має відбувати-
ся в інших формах, наприклад, 
шляхом надання потерпілому 
допомоги по складанню та при-
несенню відповідного позову, 
підтриманню його у судовому 
розгляді [9, с. 10] тощо. 

Таким чином, приводи й під-
стави пред’явлення та підтри-
мання прокурором цивільного 
позову у кримінальній справі 
потребують законодавчої регла-
ментації. Їх необхідно сформу-
лювати більш конкретно але при 
цьому якомога  широко з тим, 
щоб надати можливість проку-
ророві за допомогою цивільно-
го позову забезпечити кожній 
особі, яка цього потребує, по-
вне відшкодування заподіяної 
злочином шкоди в межах кримі-
нального судочинства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВОДОВ И ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ПРОКУРО-
РОМ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ

 Крючко Ю. И. 

Рассматриваются общие вопросы предъявления и поддержания прокурором граждан-
ского иска в уголовном деле. Автором выделяются обязательные условия участия прокурора 
в возмещении причиненного преступлением вреда с помощью гражданского иска, определя-
ются поводы и основания этой деятельности. Выявляются пробелы и недостатки в законода-
тельном урегулировании и практическом применении данного института, а также приводятся 
конкретные предложения по их устранению. 

Ключевые слова: прокурор, гражданский иск в уголовном деле, возмещение причинен-
ного преступлением вреда, потерпевший, моральный вред. 
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PROBLEMS OF THE DETERMINATION OF CAUSES 
AND FOUNDATIONS FOR THE BRINGING AND MAINTENANCE 

OF A CIVIL SUIT IN A CRIMINAL CASE BY A PROSECUTOR
Kryuchko Y. I.

Common issues of the bringing and maintenance of a civil suit in a criminal case by a 
prosecutor are being considered. The author singles out the essential conditions of the prosecutor`s 
participation in a compensation of the damage caused by a crime with the help of a civil suit, 
determination and causes of this activity are being determined. Gaps and defects in a legislative 
regulation and in a practical application of this institute are being discovered, concrete proposals 
about their eliminations are being brought also.

Key words: prosecutor, civil action in a criminal case, compensation of the damage caused 
by a crime, victim, moral damage.
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА У ВИРІШЕННІ 
ПИТАНЬ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ОБВИНУВАЧЕНОГО 

ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Актуальність обраної теми 
обумовлюється, з одного боку, 
дедалі більшим поширенням 
практики закриття справ із звіль-
ненням обвинувачених від кримі-
нальної відповідальності, а з ін-
шого – наявністю значної кількості 
проблемних аспектів у застосу-
ванні цього інституту. Прокурор, 
як обов’язковий учасник прийнят-
тя рішень щодо закриття кримі-
нальних справ з нереабілітуючих 
підстав, несе персональну відпо-
відальність за їх законність і об-
ґрунтованість, тому питання, що 
розглядаються, потребують окре-
мої уваги і докладного аналізу.

Проблемою звільнення 
від кримінальної відповідаль-
ності займалися такі вчені, як 
Ю. В. Баулін [1], Г. І. Глобенко [2], Л. 
В. Головко [3; 4], О. А. Губська [5], 
В. О. Леонтієвський [9], Т. Б. Ні-
колаєнко [11], В. О. Новіков [12], 
Д. В. Філін [16], А. М. Ященко 
[17; 18] та ін. Водночас, питання 
участі прокурора у прийнятті су-
дами відповідних рішень та його 
реагування на виявлені при цьо-
му порушення наразі не стали 
предметом самостійного науко-
вого дослідження. 

У даній статті розглянуто 
загальні засади участі проку-
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рора у вирішенні питань щодо 
звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності. 
При цьому автор ставить перед 
собою завдання окреслити ти-
повий порядок участі прокуро-
ра у процедурі закриття судом 
справ з нереабілітуючих під-
став, виявити найбільш істотні 
прогалини та недоліки у право-
вій регламентації й практичному 
застосуванні цих процедур, а 
також надати конкретні пропо-
зиції щодо їх усунення. У той же 
час, специфіка провадження по 
кожному з видів звільнення осо-
би від кримінальної відповідаль-
ності визнається предметом по-
дальших наукових розробок у 
цій площині.

Принципова можливість за-
криття кримінальної справи зі 
звільненням особи від кримі-
нальної відповідальності зумов-
лена вимогами процесуальної 
економії й зменшення караль-
ного ухилу кримінального права 
і процесу. У постанові Пленуму 
Верховного Суду України від 
23 грудня 2005 р. № 12 «Про 
практику застосування суда-
ми України законодавства про 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності» зазначено, 
що звільнення від криміналь-
ної відповідальності – це від-
мова держави від застосування 
щодо особи, котра вчинила зло-
чин, установлених законом об-
межень певних прав і свобод 

шляхом закриття кримінальної 
справи, яке здійснює суд у ви-
падках, передбачених КК Укра-
їни, у порядку, встановленому 
Кримінально-процесуальним 
кодексом України [14]. До вста-
новлених кримінальним (статті 
44 – 48 КК) і кримінально-про-
цесуальним (статті 7 – 111 КПК) 
законами підстав для закриття 
кримінальної справи зі звіль-
ненням особи від криміналь-
ної відповідальності, належать: 
1) зміна обстановки; 2) закін-
чення cтpoків давності; 3) за-
стосування до неповнолітньої 
особи примусових заходів ви-
ховного характеру; 4) передача 
особи на поруки колективу під-
приємства, установи, організації; 
5) дійове каяття; 6) примирен-
ня обвинуваченого, підсудного з 
потерпілим. У відносних показ-
никах за 2010 р. частка поста-
нов про закриття кримінальних 
справ з нереабілітуючих підстав 
становила близько 12 % від усіх 
прийнятих за результатами роз-
гляду справ судових рішень, а 
в абсолютних цифрах – 24 289 
осіб, із яких було звільнено від 
кримінальної відповідальності: у 
зв'язку з примиренням обвинува-
ченого з потерпілим – 4581 осіб; 
унаслідок зміни обстановки – 
4260; у зв'язку з дійовим каяттям 
– 3572; у зв'язку з передачею осо-
би на поруки – 2323; у зв'язку iз 
застосуванням до неповнолiтнiх 
примусових заходів виховного 
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характеру – 926; з інших підстав 
(у тому числі, передбачених в 
Особливій частині КК України) – 
8627 чол. Таким чином, закрит-
тя судами справ зі звільненням 
обвинувачених від кримінальної 
відповідальності можна розгля-
дати як фактор, що має значний 
вплив на реалізацію криміналь-
но-правової, кримінально-вико-
навчої і кримінально-процесу-
альної політики України.  

Специфіка закриття справи 
з указаних підстав, які належать 
до нереабілітуючих, полягає в 
тому, що відносно особи зібра-
но достатньо доказів, які під-
тверджують факт вчинення нею 
діяння, що містить ознаки зло-
чину, однак у силу певних обста-
вин провадження кримінальної 
справи щодо цієї особи виклю-
чається [8, с. 352]. Отже, у ді-
янні особи, відносно якої закри-
вається справа, наявний склад 
злочину, і це підтверджується 
матеріалами справи. Фактично 
така особа визнається винною, 
але водночас звільняється від 
кримінальної відповідальності, 
а провадження у справі  закри-
вається, причому без постанов-
лення вироку суду. При цьому 
очевидно, що незаконне або 
необґрунтоване рішення про 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності тягне по-
рушення принципів презумпції 
невинуватості та змагальності, 
перешкоджає виконанню за-

вдань кримінального судочин-
ства, ускладнює становище по-
терпілих від злочинів осіб. Усі ці 
особливості зумовлюють необ-
хідність встановлення та реалі-
зації додаткових гарантій додер-
жання законності при прийнятті 
відповідних рішень, серед яких 
на першому місці стоїть діяль-
ність прокуратури.   

Порядок закриття кримі-
нальної справи зі звільненням 
обвинуваченого від криміналь-
ної відповідальності з тієї чи 
іншої підстави, передбачений 
чинним КПК України, в цілому 
тотожний: прокурор, а також 
слідчий за згодою прокурора за 
наявності відповідних підстав, 
зазначених у Кримінальному 
кодексі України, своєю мотиво-
ваною постановою направля-
ють кримінальну справу до суду 
для вирішення питання щодо 
звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності. 
Це означає, що законодавець 
передбачив двох обов’язкових 
суб’єктів прийняття цього рі-
шення з числа державних ор-
ганів: прокурора і суд. Слідчого 
можна вважати факультативним 
суб’єктом вирішення цього пи-
тання, оскільки його обов’язкова 
участь у складанні відповідної 
постанови не вимагається, а у 
разі складання такої постанови 
слідчим, для передачі її до суду 
вимагається одержання згоди 
на це від прокурора. 
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У той же час доцільним ви-
дається надання права на за-
криття справи зі звільненням об-
винуваченого від кримінальної 
відповідальності безпосередньо 
прокуророві. Така можливість 
надається йому кримінально-
процесуальним законодавством 
Вірменії, Білорусі, Російської Фе-
дерації та інших держав. Питан-
ня щодо позасудового порядку 
звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності є 
дискусійним. Наприклад, проти-
вники такого порядку вважають, 
що він суперечить принципам 
забезпечення права на захист і 
презумпції невинуватості, тому 
правом на звільнення від кри-
мінальної відповідальності по-
винен наділятися лише суд [2, 
с. 41-42], який при звільненні 
особи від кримінальної відпо-
відальності зобов’язаний вста-
новити факт вчинення злочину, 
визнати особу винуватою і тим 
самим здійснити державний 
осуд того, хто вчинив злочин [11, 
с. 370-376]. 

З іншого боку, наголошу-
ється, що судовий порядок 
звільнення від кримінальної 
відповідальності суттєво не від-
різняється від позасудового, 
оскільки не пов'язаний із по-
становленням вироку, яке одне 
лише має повний набір проце-
суальних гарантій [9, с. 32]. Крім 
того, на нашу думку, закриття 
справи зі звільненням особи від 

кримінальної відповідальності 
повинно розглядатися як одна із 
форм припинення кримінально-
го переслідування. Саме так цей 
інститут визначений у проекті 
КПК України № 1233, відповідно 
до ст. 170 якого розглянуті нами 
випадки віднесено до підстав 
припинення кримінального пе-
реслідування. Виходячи з того, 
що суб’єктом кримінального пе-
реслідування є прокурор (п. 26 
ст. 6 проекту КПК № 1233), то і 
повноваження щодо прийняття 
рішення про припинення кримі-
нального переслідування з тієї 
чи іншої підстави також повинне 
надаватися саме прокуророві. У 
цьому контексті суд може здій-
снювати лише контрольні функ-
ції, однак вирішувати питання 
про долю кримінального пере-
слідування він не повинен. Та-
ким чином, вважаємо за необхід-
не визначити у законі прокурора 
як головного суб’єкта прийняття 
рішення про закриття кримі-
нальної справи зі звільненням 
особи від кримінальної відпо-
відальності на досудових стаді-
ях процесу. Відповідно, слідчий 
може лише надати прокуророві 
відповідне подання з викла-
денням підстав та умов для за-
криття справи, рішення за яким 
прийматиме прокурор, а суд ви-
ступатиме суб’єктом контролю 
за законністю й обґрунтованістю 
цього рішення у разі оскарження 
його з боку зацікавлених осіб. 
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Натомість за існуючого за-
раз порядку, повноваження про-
курора щодо вирішення питання 
щодо звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності мають 
розглядатися скоріше в контек-
сті забезпечення законності при-
йняття цього рішення, ніж розпо-
ряджання долею кримінального 
переслідування. З огляду на це 
до предмета нагляду прокурора 
за законністю і обґрунтованістю 
закриття кримінальних справ 
з нереабілітуючих підстав вхо-
дить додержання відповідних 
матеріальних і процесуальних 
підстав та умов, а також вста-
новленого законом порядку при-
йняття цього рішення. Залежно 
від етапів, за якими реалізується 
процедура звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, 
дії прокурора у цьому напрямку 
можна поділити на: підготовку 
для передачі справи до суду; 
участь у вирішенні судом пи-
тання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності; 
оскарження рішень суду; нагляд 
за виконанням рішення суду про 
закриття кримінальної справи зі 
звільненням обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності.

Наприклад, на першому 
етапі прокурор, одержавши від 
слідчого кримінальну справу, що 
надійшла в порядку, передбаче-
ному статтями 7 –  111 КПК Укра-
їни, перевіряє повноту проведе-
ного розслідування і законність 

постанови та з’ясовує: чи діян-
ня, яке інкримінується особі, дій-
сно мало місце, чи містить воно 
склад злочину i чи винна особа 
в його вчиненні;  наявність умов 
та підстав для звільнення від 
кримінальної вiдповiдальностi, 
передбачених у КК України. У 
разі, якщо під час досудового 
слідства зазначені обставини 
встановлені не були, постано-
ва про направлення справи до 
суду для вирішення питання про 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності не може 
бути винесена, а справа направ-
ленню до суду не підлягає, про 
що прокурор зазначає у довiдцi 
про вивчення кримінальної 
справи. За наслідками вивчення 
кримінальної справи прокурор, 
відповідно до ст. 2321 КПК Укра-
їни, може прийняти одне з таких 
рішень: 1) дає письмову згоду з 
постановою слідчого i направ-
ляє справу до суду; 2) скасовує 
постанову слідчого i повертає 
йому справу з письмовими вка-
зівками; 3) змінює постанову 
слідчого або виносить нову по-
станову. 

Крім того, до направлення 
кримінальної справи до cyду 
прокурор повинен перевірити 
додержання комплексу проце-
суальних умов звільнення особи 
від кримінальної відповідаль-
ності, а саме: 1) чи було осо-
бі, яка підлягає звільненню від 
кримінальної відповідальності, 
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пред’явлено обвинувачення; 
2) чи було особі роз’яснено сут-
ність обвинувачення, підставу 
звільнення від кримінальної 
відповiдальностi i право запере-
чувати проти закриття справи з 
цієї підстави; 3) чи отримано її 
згоду щодо направлення справи 
до суду для закриття за відпо-
відною підставою. Якщо обвину-
вачений проти цього заперечує 
або у матеріалах справи відсут-
ня його згода на це, направлен-
ня кримінальної справи до суду 
не допускається, а провадження 
у справі продовжується у зви-
чайному порядку; 4) чи було 
складено і належно оформле-
но прокурором, а також слідчим 
за згодою прокурора постанову 
щодо направлення справи до 
суду для вирішення питання 
щодо звільнення обвинуваче-
ного від кримінальної відпові-
дальності, чи була ця постанова 
мотивована. Відповідно до п. 13 
постанови Пленуму № 12, у цій 
постанові, крім даних про особу, 
мають бути наведені докази вчи-
нення злочину, а також обста-
вини, на пiдставi яких прокурор 
або слідчий дійшов висновку 
про необхiднiсть закриття кримі-
нальної справи. Справу, яка на-
дійшла без такої постанови або 
з постановою слідчого, не пого-
дженою з прокурором, суддя по-
вертає останньому на пiдставi 
ст. 2491 КПК України під час 
попереднього розгляду справи; 

5) чи було ознайомлено обви-
нуваченого, його захисника, по-
терпілого або його представника 
з названою постановою, а в разі 
їх вимоги – з yciма матеріалами 
справи та роз’яснено їх права, 
передбачені КПК України. Таким 
чином, на досудовому етапі про-
курор попередньо вирішує питан-
ня щодо необхідності закриття 
справи зі звільненням особи від 
кримінальної відповідальності, а 
також перевіряє законність і об-
ґрунтованість відповідної поста-
нови, складеної слідчим, після 
чого передає її до суду.  

Фактично прокурор має 
право відмовити у направленні 
справи до суду для вирішення 
питання про звільнення особи 
від кримінальної відповідаль-
ності лише через відсутність 
визначених для цього умов та 
підстав, тобто з формальних 
міркувань. Із цією тезою безпо-
середньо пов’язане дискусійне 
положення щодо можливості 
прокурора дискреційно вирішу-
вати питання про звільнення від 
кримінальної відповідальності. 
Залежно від цього, звільнення 
від кримінальної відповідаль-
ності поділяється на два види: 
обов’язкове та факультативне. 
Наприклад, факультативним є 
звільнення, передбачене ст. 47 
КК України (передача на пору-
ки), ст. 48 (зміна обстановки) і 
ст. 97 (звільнення від криміналь-
ної відповідальності неповноліт-
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нього із застосуванням примусо-
вих заходів виховного характеру) 
[7, с. 160]. У решті випадків, за 
наявності відповідних підстав 
і умов, прокурор зобов’язаний 
скласти відповідну постанову і 
передати її до суду, який, у свою 
чергу, зобов’язаний прийняти рі-
шення про закриття криміналь-
ної справи. Водночас у регла-
ментації цих питань вбачається 
колізія між нормами Криміналь-
ного і Кримінально-процесуаль-
ного кодексів України. Так, якщо 
у статтях 45 (дійове каяття), 46 
(примирення винного з потерпі-
лим) КК передбачено, що особа 
«звільняється від кримінальної 
відповідальності», то в корес-
пондуючих їм статтях 72 та 8 
КПК встановлено, що прокурор, 
а також слідчий за згодою проку-
рора вправі винести відповідну 
мотивовану постанову. Останні 
норми дозволяють розглядати 
вказані підстави для звільнення 
особи від кримінальної відпові-
дальності як дискреційні, тобто 
такі, що дають можливість про-
куророві за своїм розсудом за-
стосовувати їх для припинення 
кримінального переслідування, 
а встановлення передбачених у 
законі умов не породжує у пра-
возастосувача обов’язку при-
йняти відповідне процесуальне 
рішення [6, с. 80]. З цього приво-
ду в юридичній літературі немає 
єдиної точки зору. Основним ар-
гументом на користь дискрецій-

ної природи таких рішень, який 
наводиться Л.В. Головком, є те, 
що обвинувачений може бути 
звільнений від кримінальної від-
повідальності лише тоді, коли 
це не протирічить публічним ін-
тересам [3, с. 270]. На противагу 
цій, висловлюються протилежні 
позиції, відповідно до яких за-
стосування дискреційних під-
став для закриття кримінальної 
справи перешкоджає реалізації 
призначення кримінального про-
цесу, створюючи умови для по-
рушення прав і законних інтер-
есів його учасників [6, с. 83]. 

З огляду на те, що матері-
альне право є первинним по від-
ношенню до процесуального, а 
у Кримінальному кодексі вказані 
підстави для звільнення особи 
від кримінальної відповідаль-
ності викладено в імперативній 
формі, слід визнати правильною 
точку зору, що закриття кримі-
нальної справи, з урахуванням 
імперативного характеру припи-
сів статей 45, 46 КК України, є не 
правом, а обов’язком слідчого, 
прокурора та суду [15, с. 5-6]. 
Відповідно, мають сенс пропо-
зиції вчених щодо заміни у тек-
сті відповідних статей КПК тер-
мінів «вправі» і «може» на слова 
«зобов’язаний» і «підлягає» [10, 
с. 17]. У той же час, на наш по-
гляд, необхідно передбачити в 
законі і винятки з цього правила, 
які б дозволяли у справах, що, 
наприклад, мають особливе гро-
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мадське значення, коли звіль-
нення особи від кримінальної 
відповідальності перешкоджає 
досягненню завдань криміналь-
ного судочинства чи порушує 
принципи кримінального проце-
су, і не застосовувати визначені 
кримінальним законом обстави-
ни як підстави для закриття кри-
мінальної справи.

На наступному етапі, який 
полягає у розгляді справи і ви-
рішенні питання про її закриття 
зі звільненням особи від кримі-
нальної відповідальності судом, 
завданням прокурора, як поса-
дової особи, відповідальної за 
постанову, що надійшла до суду, 
є відстоювання викладених у ній 
аргументів, а також сприяння 
суду у встановленні підстав та 
умов для звільнення особи від 
кримінальної відповідальнос-
ті. Таким чином, прокурор по-
винен ще раз пересвідчитися, 
а також переконати суд у тому, 
що діяння, у вчиненні якого об-
винувачується особа, мало 
місце в реальності, що воно 
містить склад злочину i осо-
ба винна в його вчиненні, а та-
кож у наявності умов та підстав 
для звільнення від кримінальної 
вiдповiдальностi, передбачених 
Кримінальним кодексом Украї-
ни. Крім того, прокурор повинен 
забезпечувати законність роз-
гляду судом цих питань, додер-
жання прав учасників процесу, 
передусім обвинуваченого і по-

терпілого, думку яких з приводу 
закриття кримінальної справи 
повинен з’ясовувати суд. 

Чинний КПК не містить пря-
мих вимог щодо обов’язкової 
участі прокурора у судовому засі-
данні при вирішенні питання про 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності. Водночас 
участь прокурора є обов’язковою 
як при попередньому розгляді 
справи в суді, так і в судовому 
розгляді справи, під час яких і ви-
рішується питання щодо закрит-
тя справи зі звільненням особи 
від кримінальної відповідальнос-
ті. З огляду на це вважаємо, що 
в законі має бути прямо перед-
бачено обов’язкову участь про-
курора у розгляді судом питання 
щодо звільнення особи від кри-
мінальної відповідальності, щоб 
він мав змогу виявляти порушен-
ня закону при цьому і відповідно 
реагувати на них.

Можливість прокурора ре-
агувати на порушення закону, 
допущені під час закриття судом 
справи з нереабілітуючих під-
став, зводяться до його можли-
вості оскаржити відповідне су-
дове рішення в апеляційному чи 
касаційному порядку. Відповід-
но до ч. 3 ст. 248 КПК України, 
на постанову про закриття спра-
ви, коли таке рішення прийнято 
за результатами попереднього 
розгляду справи, сторони мо-
жуть подати апеляції протягом 
семи діб з дня його винесення. 
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Аналогічний порядок та строки 
оскарження передбачено і ч. 4 
ст. 282 КПК, коли справу закрито 
судом за результатами судового 
розгляду. Виходячи з положень 
статей 348, 384 КПК, право на 
апеляційне та касаційне оскар-
ження відповідних судових рі-
шень має прокурор, який брав 
участь у розгляді справи судом 
першої інстанції, а також про-
курор, який затвердив обвину-
вальний висновок, – у межах 
обвинувачення, що підтримував 
прокурор, який брав участь у 
розгляді справи судом першої 
інстанції. Однак, коли прокурор 
у суді першої інстанції фактично 
державного обвинувачення не 
підтримував, а наполягав на за-
критті справи зі звільненням об-
винуваченого від кримінальної 
відповідальності, оскарження 
закриття справи видається про-
блематичним, і ставити питання 
про відновлення провадження і 
притягнення обвинуваченого до 
кримінальної відповідальності 
прокурор не може. Тому, на нашу 
думку, з відповідних статей КПК 
мають бути усунуті обмежуючі 
вимоги щодо обсягу оскарження 
прокурором рішень суду щодо 
закриття кримінальних справ з 
нереабілітуючих підстав.  

Останній етап участі проку-
рора у звільненні особи від кримі-
нальної відповідальності реалізу-
ється при перевірці додержання 
умов для  звільнення, якщо такі 

встановлено законом. Дане поло-
ження пов’язане із класифікацією 
підстав для звільнення особи від 
кримінальної відповідальності 
на безумовні та умовні. Наука 
кримінального права доводить, 
що всі види звільнення від кри-
мінальної відповідальності, крім 
двох (передача особи на поруки 
та звільнення неповнолітнього 
від кримінальної відповідальності 
із застосуванням примусових за-
ходів виховного характеру) є без-
умовними, тобто такими, за яких 
особа звільняється від криміналь-
ної відповідальності остаточно, 
безповоротно, незалежно від на-
ступної поведінки після ухвален-
ня рішення про її звільнення [7, 
с. 160]. На наш погляд, ці законо-
давчі норми потребують коректив. 
Наприклад, при звільненні особи 
від кримінальної відповідальнос-
ті на підставі статей 45 та 46 КК 
закон пов’язує прийняття цього 
рішення з повним відшкодуван-
ням особою завданих нею збит-
ків чи усунення заподіяної шкоди. 
При цьому практика показує, що 
рішення щодо закриття справи у 
більшості випадків приймаються 
ще до моменту повного відшко-
дування шкоди, найчастіше на 
основі лише взятих на себе об-
винуваченим зобов’язань щодо 
такого відшкодування у май-
бутньому або розрахунків, про-
ведених частково. У той же час 
чинне законодавство не містить 
механізмів реагування прокурора 
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на факт невиконання колишнім 
обвинуваченим взятих на себе 
зобов’язань з відшкодування 
шкоди, порушених після закрит-
тя кримінальної справи. Напри-
клад, щодо кримінальних справ, 
закритих на підставі примирення 
обвинуваченого з потерпілим, 
Г. І. Глобенко вказує, що єдиним 
способом захисту прав потерпі-
лого у випадку невиконання або 
неналежного виконання боржни-
ком своїх обов’язків є позов, що 
вирішується у порядку цивільно-
го судочинства [2, с. 104]. Такий 
стан справ не можна визнати за-
довільним, тому в законодавстві 
має бути передбачена спеціальна 
підстава для поновлення кримі-
нальних справ у таких випадках, 
що, на думку Л. В. Головка, озна-
чає перехід цих видів звільнення 
від кримінальної відповідальності 
з розряду безумовних підстав до 
категорії умовних [3, с. 511]. Від-

повідно, саме на прокурора має 
покладатися нагляд за виконан-
ням своїх зобов’язань обвину-
ваченим, звільненим від кримі-
нальної відповідальності, і, в разі 
їх невиконання або неналежного 
виконання, – обов’язок прийняти 
рішення щодо поновлення прова-
дження у кримінальній справі.

Таким чином, участь проку-
рора у вирішенні питання щодо 
звільнення обвинуваченого від 
кримінальної відповідальності – 
це складний і важливий напря-
мок діяльності прокурора у сфе-
рі кримінального судочинства. 
Цей інститут потребує доповне-
ння і вдосконалення у бік розши-
рення повноважень прокурора у 
цій сфері, надання йому більшої 
самостійності й можливості дис-
креційного розсуду щодо долі 
кримінального переслідування і 
звільнення особи від криміналь-
ної відповідальності.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАЗРЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОБВИНЯЕМОГО ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 Мельник О. В.

Автор рассматривает общие вопросы участия прокурора в освобождении обвиняемо-
го от уголовной ответственности. Характеризуется типичный порядок разрешения вопроса 
об освобождении лица от уголовной ответственности, выделяются и исследуются основные 
этапы этого процесса и роль прокурора на каждом из них. Выявляются пробелы и коллизии 
в законодательной регламентации этих вопросов и приводятся конкретные предложения по 
их устранению. 

Ключевые слова: прокурор, обвиняемый, прекращение уголовного дела, освобождение 
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PROSECUTOR`S PARTICIPATION IN THE SOLUTION 
OF ISSUES ABOUT DEFENDANT`S RELIEF FROM CRIMINAL LIABILITY

Melnick O. V.

The author considers common issues of the prosecutor`s participation in the defendant`s relief 
from a criminal liability. The typical order of solution of issue about the relief of a defendant from 
the criminal liability is characterised, the main stages of this process and the role of a prosecutor in 
each of them are being singled out and explored. Gaps and collisions in the legislative regulation of 
these matters are being discovered and specifi c proposals for their elimination are being produced.

Key words: prosecutor, defendant, abatement of a criminal suit, relief from the criminal liability, 
unrehabilitation reasons. 
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Закон України «Про про-
куратуру» (далі – Закон), за-
кріплюючі положення відносно 
повноважень прокурора, перед-
бачає його право вимагати від 
керівників та колегіальних орга-
нів проведення перевірок і реві-
зій діяльності підпорядкованих 
і підконтрольних підприємств, 
установ, організацій та інших 
структур незалежно від форм 
власності, а також виділення 
спеціалістів для проведення пе-
ревірок, відомчих і позавідомчих 
експертиз (ст. 20 Закону). Аналіз 
цієї норми Закону дозволяє зро-
бити такі висновки. По-перше, 
тут вживається термін «вима-
гати провести певну роботу». 
Звідси витікає обов’язок кон-
крентного суб’єкта виконати ви-
могу прокурора. По-друге, коло 
суб’єктів прокурорської вимоги 
Законом не обмежено. По-третє, 
не є перепоною для прокурора 
форма власності суб’єктів його 
звернення. По-четверте, про-
курор вправі вимагати надання 
йому допомоги у своїй перевірці 
з боку фахівців з будь-яких уста-

нов. По-п’яте, прокурор повно-
важний вимагати проведення 
експертиз. 

Щоб дати відповіді на постав-
лені питання потрібно дослідити 
їх зміст. Почнемо зі з’ясування 
терміна «вимагати проведення 
певної роботи». Різні тлумачні 
словники розкривають значення 
цього терміна у більшості схожи-
ми висловами, а саме: добива-
тися, примушувати, наполегливо 
домагатися, спонукати, вимагати  
[10, с. 97 – 100; 11].

На наш погляд, право про-
курора вимагати проведення 
перевірок, ревізій та експертиз 
слід розцінювати як таке, що 
примушує відповідного суб’єкта 
неухильно здійснити певну ро-
боту. Це свого роду вказівка 
прокурора, що містить у собі 
спонукання до конкретних дій. 
Вимагати означає домагатися, 
примушувати виконати пропо-
зицію прокурора. Такий катего-
ричний висновок базуємо на по-
ложеннях ст. 8 Закону, за якою 
«вимоги прокурора, які відпові-
дають чинному законодавству, є 
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обов’язковими для всіх органів, 
підприємств, установ, органі-
зацій, посадових осіб та грома-
дян і виконуються невідкладно 
або у передбаченні законом чи 
визначені прокурором строки». 
Невиконання без поважних при-
чин вимог прокурора  тягне за 
собою передбачену Законом 
відповідальність. Як бачимо, це 
право прокурора підсилено по-
грозою невідворотності відпо-
відальності. Остання може бути 
реалізована різними шляхами, 
що закріплено в нормах чинного 
законодавства.

Закріплюючи таке повнова-
ження, законодавець виходив 
з того, що при здійсненні своєї 
діяльності, перевіряючи додер-
жання і правильне застосування 
законів, прокурор не може за-
лишатися лише спостерігачем. 
Він повинен діяти активно, на-
ступально,  у разі встановлення 
відхилень від режиму законнос-
ті вживати всіх передбачених 
законом заходів для усунення 
причин, умов та правопорушень 
[5, с. 93 – 96]. Даючи правову 
оцінку відповідним фактам сус-
пільного життя, прокурор на свій 
розсуд вирішує, що і яким чином 
потрібно зробити задля запобі-
гання, виявлення, усунення не-
гативних явищ [7, с. 48–51]. Реа-
гування прокурора повинно бути 
своєчасним, обґрунтованим і 
ефективним. Суперечки або 
ухилення від виконання вимог 

прокурора недопустимі й пови-
нні присікатися, тобто безумов-
но реалізуватися, що, до речі, 
передбачається в положеннях 
гл. І розділу ІІІ Закону.

Слід при цьому відмітити, 
що в прокурорській практиці, 
юридичній літературі зустріча-
ються непоодинокі випадки не-
належного ставлення до вимог 
прокурора [4, с. 19–27]. На нашу 
думку, причина криється в низь-
кій професійній підготовці про-
курорів, їх слабкій методичній 
фаховості або ж у пасивному 
спостереженні за режимом за-
конності. Ознайомлення з прак-
тичною роботою прокуратури та-
кож приводить до цих висновків. 
Не останню роль тут відіграє 
відсутність ґрунтовних методич-
них розробок, підготовлених Ге-
неральною прокуратурою та її 
науковими підрозділами, посіб-
ників, які регулярно виходили за 
часів Радянського Союзу.

Коли йдеться про зміст і 
значення вимоги прокурора, не 
можна обійти увагою такі два ас-
пекти її застосування. По-перше, 
коли питання про необхідність 
проведення перевірки, ревізій 
або експертизи виникає в про-
цесі безпосередньо прокурор-
ської перевірки. А саме, якщо в 
ході своєї перевірочної роботи з 
конкретної справи прокурор ви-
мушений буде вирішувати пи-
тання щодо необхідності отри-
мання необхідних відомостей [2]. 
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У такому разі він буде очікувати 
результати ревізій, інвентариза-
цій, експертиз, відсутність яких 
не дозволяє йому дати право-
ву оцінку в певній ситуації. У 
цілому, щоб правильно оцінити 
якесь явище, чиюсь діяльність, 
прокурору  треба мати якомо-
га повну обізнаність та інфор-
мацію. За таких умов прийняте 
прокурором рішення щодо про-
ведення ревізій та експертиз 
буде законним, обґрунтованим і 
необхідним. 

Інший аспект стосується 
ситуації, коли до прокурора на-
дійшла інформація або він сам 
встановив факти, що змушують 
його використати право вимага-
ти проведення перевірок, ревізій 
чи експертиз. Цей аспект засто-
сування вимоги значно склад-
ніший за перший, тому що це 
первинна, сира інформація, яку 
спочатку треба уважно вивчити. 
Це можуть бути хибні або мало-
значущі відомості, спеціально 
надані, щоб відвернути ува-
гу і ввести в оману прокурора. 
Ознайомча робота прокурора з 
отриманою інформацією в тако-
му разі може потягти за собою 
спочатку винесення відповідної 
постанови за ст. 24 Закону, або 
внесення припису, протесту, по-
дання. Лише після отримання 
відповідей прокурор вирішить 
вимагати поглибленого вивчен-
ня ситуації. А можливо, що про-
курор, не поспішаючи прийняти 

акт реагування, з метою вста-
новлення цілісної картини про 
певне явище направить свою 
вимогу конкретним адресатам 
[3, с. 26–30]. І в першому, і в 
другому випадку прокурор діє 
на свій розсуд, керуючись здо-
ровим глуздом, усвідомленням 
правильності рішення, що при-
ймає. Головне, що спонукає при 
цьому прокурора, – це своєчас-
ність, оптимальність, результа-
тивність його попереджувально-
виховного впливу на суспільні 
явища. 

Зрозуміло, що поспішність 
або запізнення у прийнятті кон-
кретного рішення не сприятиме 
ефективності прокурорської ді-
яльності. З іншого боку, це може 
як негативно відбитися на його 
роботі, так і зашкодити плавно-
му, цілеспрямованому, техно-
логічно-виробничому процесу 
адресатів прокурорської вимо-
ги. Вимога прокурора не пови-
нна вносити дисбаланс, збої у 
суб’єктів вимагання, а заоща-
джувати час на плідну і корисну 
працю. Перевірки, ревізії тощо 
в разі їх необґрунтованого втру-
чання в процес виробництва 
можуть зашкодити, зривати тех-
нологічний цикл господарської 
діяльності, а інколи й паралі-
зовувати роботу підприємств, 
установ, організацій. Напри-
клад, у сфері аграрного сектора 
економіки держави, де відбу-
ваються досить складні техно-
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логічні процеси, невиправдане 
втручання прокуратури може 
призвести до великих втрат, іс-
тотної шкоди. Можливо тому за-
конодавець наголошує на закон-
ності вимог прокурора. До цього 
слід додати, що як і будь-який 
трудовий процес прокурорська 
діяльність не може здійснюва-
тись без відповідного інформа-
ційного забезпечення, яке являє 
собою сукупність відомостей, 
необхідних для прийняття того 
чи іншого рішення [5, с. 93–96]. 
Розглядаючи повідомлення про 
невідповідність закону роботи, 
наприклад, сільськогосподар-
ського підприємства або дій 
адміністрації установ аграрно-
го сектора, прокурору доцільно 
здійснити такі дії. Перше – ви-
требувати статистичну звітність 
за певний період. Друге – за-
просити посадових осіб відо-
мчого та позавідомчого контр-
олю і поспілкуватися з ними. 
Третє – відібрати пояснення від 
посадовців конкретних органі-
зацій, а саме: сільськогоспо-
дарських товариств, фермер-
ських господарств, переробних 
та заготівельних господарств, 
державних установ аграрного 
спрямування, елеваторів, під-
приємств державного резервно-
го фонду зерна, хлібопекарних 
заводів тощо. Четверте – отри-
мати від контролюючих установ 
копії актів і звітів про раніше 
проведені ревізії, інвентаризації, 

перевірки. П’яте – ознайомитися 
з матеріалами наглядового про-
вадження у кримінальних спра-
вах. Здійснивши таку роботу, 
прокурор матиме уяву про стан 
законності в аграрному секторі, 
виконання Державної продо-
вольчої програми, забезпечення 
Державної продовольчої безпе-
ки [4, с. 19–27]. 

Особливу увагу слід при-
ділити з’ясуванню належного 
оформлення і наявності доку-
ментів з фіксації контрольно-
ревізійної роботи, а саме: нор-
мативних актів щодо організації 
контролю (спостереження); пла-
нів щодо контрольно-ревізійної 
роботи; матеріалів ревізій і пе-
ревірок; журналів обліку переві-
рок і ревізій, переписки з питань 
проведеного контролю, реві-
зій, інвентаризацій; книги заяв 
і скарг [1]. Згідно з правилами 
діловодства і документообігу 
перелічені документи зберіга-
ються постійно і безстроково. Як 
відомо, контроль – це постійна 
перевірка дотримання підпри-
ємствами законів, підзаконних 
актів, відомчих нормативів з 
метою виявлення відхилень від 
технологічних вимог, стандартів, 
усунення недоліків, яка прово-
диться спеціальним апаратом 
[6, с. 57–59]. Правильно орга-
нізована і планово проведена 
контрольно-ревізійна робота є 
запорукою дотримання закон-
ності. Спираючись на роботу 
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установ контролю і спостере-
ження, прокурор може постійно 
простежувати її сенс і ефектив-
ність, що дозволить йому сво-
єчасно і правильно корегувати 
її, спрямовуючи в належне рус-
ло. Зрозуміло, що вимагаючи 
проведення ревізій, перевірок, 
експертиз, прокуратура не під-
міняє, не дублює контрольно-
спостережний процес. Хоча слід 
підкреслити, що все ж таки че-
рез вимогу провести перевірки 
та ревізії прокурор втручається 
в господарську діяльність і тех-
нологічний цикл виробництва 
(ст. 19 Закону). Доречно також 
наголосити на тому, що велику 
роль у реалізації права проку-
рора вимагати проведення пе-
ревірок та ревізій, правильній 
реалізації цього повноваження 
відіграє тісна співпраця з орга-
нами відомчого управління та 
контролю. Останніх, наприклад, 
на сьогодні в аграрному секторі 
держави досить багато. Це різ-
ного роду інспекції, служби, на-
глядові установи.

Останні діють у багатьох 
сферах аграрного сектора, як то: 
держкомземі, держкомприроди, 
державної карантинної та вете-
ринарної служби, насінництва, 
зерновиробництва і переробки 
сільхозпродукції тощо. Під пиль-
ним оком контрольних установ 
знаходиться довгий і складний 
процес від обробки землі до кін-
цевого продукту сільгосподар-

ського виробництва. Тільки вна-
слідок цілеспрямованого впливу 
контролюючих органів можна 
запобігти правопорушенням, їх 
причинам та умовам і там самим 
підтримувати правопорядок. На 
останньому, як відомо, базуєть-
ся соціально-культурна, еконо-
мічна і політична сфери суспіль-
ного життя. Належний контроль 
і нагляд дозволяють у кожній 
конкретній ситуації керувати 
посередництвом цілеспрямова-
ної корекції «умов» [8, с. 5 – 8]. 
Задля того щоб це відбувалося 
своєчасно й ефективно проку-
ратура повинна використовува-
ти в повну силу свої можливості 
впливу на діяльність відомчих і 
позавідомчих органів контролю. 
Ці можливості є досить різно-
плановими – від координації 
дій певних установ, організацій 
до конкретного втручання про-
куратури в процес законовико-
нання. Інакше кажучи, прокура-
тура компетентна здійснювати 
скеровуючий вплив, орієнтова-
ний на правоохоронні органи 
й безпосередньо на суб’єктів 
господарювання в аграрному 
секторі держави. І в першому, і 
в другому випадку прокуратура, 
застосовуючи попереджуваль-
но-виховний вплив, спонукає 
відповідних адресатів до ефек-
тивної, оптимальної, правильної 
роботи по додержанню законів. 

Незаперечним є те, що в 
роботі установ контролю про-
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глядається розхристаність, за-
ангажованість, халатність, а це 
породжує велику кількість право-
порушень в аграрному та в інших 
секторах життя держави. Уявля-
ється, що для поліпшення ситуа-
ції потрібно підвищити роль про-
куратури в механізмі правового 
регулювання, посилити її вплив 
на правоохоронний процес. Як 
свідчать результати аналізу про-
курорської практики, її робота 
характеризується слабкістю і 
малоефективністю заходів, що 
використовуються. Опитування 
прокурорів свідчить, що вони по-
гано розуміються на специфіці ді-
яльності аграрного сектора, його 
технологічного циклу, особливо 
щодо діяльності установ відомчо-
го та позавідомчого контролю. В 
основному прокуратура підтри-
мує контакти з управліннями сіль-
ського господарства обласних 
державних адміністрацій, чого 
явно недостатньо для ефектив-
ності її роботи. Тісна співпраця 
останньої з органами контролю і 
нагляду є запорукою підвищення 
оптимальності їх діяльності [9, с. 
97–100]. Тут можливі різноманітні 
форми співробітництва або взає-
модії, які призведуть до стриман-
ня правопорушень, посилення 
режиму законності, спонукати-
муть господарників до належної 
роботи. Узгодження спільних дій, 
активізація прокуратурою зусиль 
правоохоронців нададуть пози-
тивні результати щодо запобіган-

ня причинам та умовам правопо-
рушень, своєчасного їх виявлення 
й усунення, притягнення право-
порушників до відповідальності, 
поновлення порушених прав,  а 
отже – у підтримані правопорядку 
на належному рівні.

У сучасних умовах стан за-
конності в системі агропрому 
України можливо суттєво по-
ліпшити шляхом використання 
прокуратурою права вимагати 
проведення перевірок і ревізій, 
що є досить дієвими засобами 
виявлення реальної картини до-
держання і правильного засто-
сування законів.

Зрозуміло, що при реаліза-
ції прокуратурою цього повнова-
ження потрібна певна обереж-
ність задля запобігання зайвому 
втручанню в господарську діяль-
ність, необґрунтованому ство-
ренню збоїв у технологічному 
циклі виробництва. Тут потрібно 
мати на увазі складність даного 
циклу, в якому тісно переплетено 
вироблення, переробка, збере-
ження продукції, що швидко псу-
ється тощо. Фахівці відповідних 
установ можуть надати допомо-
гу прокуратурі в обґрунтуванні 
призначення ревізій і перевірок, 
потрібно лише правильно ви-
значитися з усіма складовими 
цих процедур (заходів), визначи-
ти, кому і коли запропонувати це  
провести, що доцільно зробити, 
як запобігти негативам, на чию 
допомогу можна розраховувати.
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Нарешті, не менш важливим 
при розгляді змісту прокурор-
ського повноваження вимагати 
проведення перевірок, ревізій та 
експертиз є питання оформлен-
ня такої вимоги. На нашу думку, 
це доречно викласти в постанові 
прокурора, де слід конкретизува-
ти, як виконати конкретну вимо-
гу прокурора, визначити термін 
проведення певного заходу, коло 
питань, що цікавлять прокурора, 
відповідальних осіб установ, де 
потрібно провести заходи, для 
своєчасного направлення проку-
рору результатів перевірок. Зро-
зуміло, треба чітко і правильно 
вказати органу контролю адре-

сат перевірки, ревізій чи експер-
тизи. Постанова прокурора по-
винна відповідати вимогам, що 
пред’являються до актів проку-
рорського реагування. 

Таким чином, питання якіс-
ного й ефективного викорис-
тання прокуратурою права ви-
магати проведення ревізій та 
перевірок є вельми актуальни-
ми. При цьому слід намагатися 
якнайповніше й доцільніше ви-
користовувати наявні у проку-
ратурі можливості, а також кри-
терії виміру (оцінки) результатів 
заходів щодо запобігання пра-
вопорушенням, їх причинам та 
умовам.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОКУРОРОМ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОК И РЕВИЗИЙ В СФЕРЕ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Пишнев Д. И. 

В статье поднимаются вопросы эффективности использования прокуратурой ее права 
прокурора требовать  проведения проверок, ревизий и экспертиз. Это полномочие прокура-
тура должна реализовать в сотрудничестве с органами контроля и наблюдения. Предлагают-
ся пути усовершенствования прокурорского влияния на режим законности.

Ключевые слова:  деятельность прокуратуры, компетенция, акты прокуратуры, проку-
ратура и органы контроля.
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REALIZATION BY PROSECUTOR THE RIGHT TO DEMAND CONDUCTING 
INSPECTIONS AND REVISIONS IN THE SPHERE OF AGRARIAN FULFILLMENT

Pyshnev D. I. 

The article dwells upon the problem of effi ciency of the prosecutor’s right employment by the 
Prosecutor’s Offi ce to demand conducting an examination, an inspection and an expertise. The 
Prosecutor’s offi ce should realize this power in cooperation with the control and supervisory bodies. 
The ways of improving the prosecutor’s infl uence on the regime of legality are suggested.

Key words: the Prosecutor’s Offi ce activity, competence, acts of the Prosecutor’s Offi ce, 
Prosecutor’s Offi ce and the control bodies.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
БІОТЕХНОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЯ 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО) 
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Населення планети неза-
баром складатиме 7 млрд чол. 
і, зростаючи на 80 млн на рік, 
за прогнозами ООН до 2050 р. 
досягне 9 млрд. Більша части-
на цього приросту відбудеться 
в країнах, що розвиваються, де 
вже сьогодні понад 1,5 млрд лю-
дей живуть у голоді й бідності. 
Бурхливе зростання народона-
селення породжує глибокі со-
ціальні та екологічні проблеми, 
в тому числі необхідність за-
безпечення продовольством і 
подолання бідності.

Екологічне право і біотех-
нологія виступають важливими 
інструментами у боротьбі за 
можливість нагодувати людство. 
Завдання права – гарантувати 
якість харчових продуктів і без-
пеку їх виробництва для людини 
й навколишнього середовища. 
Правове регулювання біотех-
нології дозволяє забезпечити 
продовольчу достатність й аг-
рономічне вдосконалення куль-
тур, що вирощуються. Стале 

виробництво якісних продуктів 
залежить від можливості запо-
бігання хвороб тварин і рослин 
і призводить до зменшення ви-
користання хімічних пестицидів, 
добрив і медикаментів, сприяю-
чи розвитку більш життєздатних 
методів ведення сільського гос-
подарства в розвинених країнах 
і країнах, що розвиваються.

Прогрес у біотехнології під 
контролем екологічного пра-
ва є важливим і для охорони 
здоров'я, оскільки він сприяє ви-
робництву більш безпечних і до-
ступних медикаментів. Персоні-
фіковані та профілактичні ліки, 
засновані на генетичному нахи-
лі, цільовому підборі та іннова-
ційних методах лікування, вже 
можливі для пропозиції. Слідом 
за інсуліном – першим продук-
том, отриманим генетичним 
шляхом, – стали вироблятися 
рекомбінантні білки, необхідні 
для лікування раку, захисту від 
вірусних захворювань. ГМО до-
зволяють створювати цілу палі-
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тру фармацевтичних препаратів 
належної якості й за прийнятною 
ціною, не змінюючи генетичної 
структури людини, привносити 
в ії організм елементи, які вона 
або втратила, або від початку 
не мала, надаючи їй можливість 
нормального існування.

Історія відкриття ГМО від-
носно недавня. У 1953 р. в Англії 
вчені виявили, що інформація 
про майбутнє зберігається в цен-
трі клітинного ядра – в ДНК, що 
складається з генів, кожен з яких 
є відповідальним за свою ознаку. 
У 1979 р. в Кельнському універ-
ситеті, комбінуючи гени, почали 
на практиці змінювати ознаки жи-
вих організмів. Зокрема виділи-
ли ген, відповідальний за синтез 
інсуліну в людини, «вбудували» 
його в геном бактерії кишкової 
палички, після чого вона слухня-
но почала синтезувати інсулін. 
Штучно змінені за допомогою 
внесення нових генів організми 
назвали трансгенними. 

На створення нового ГМО 
йдуть роки роботи й величезні 
кошти: процес надто неперед-
бачуваний, а обладнання дуже 
дороге.

Науковий експеримент на 
промислові рейки перевели в 
США, коли в 1994 р. виростили 
помідори з геном від глибоко-
водної камбали. [4] Сьогодні у 
світі вирощується у виробничих 
масштабах понад 100 ліній тран-
сгенних рослин, у тому числі й 

технічних сортів на кшталт тю-
тюну та бавовни. Серед най-
більш поширених харчових куль-
тур – соя, кукурудза, ріпак, буряк 
і картопля. Але безумовний лі-
дер – соя, частка якої становить 
98 % від усієї кількості ГМ рос-
лин. На відміну від вразливості 
натуральної, ГМ-соя стійка до 
комах-шкідників і витримує об-
робку хімікатами, які вбивають 
усі види бур'янів, що дозволило 
в кілька разів збільшити обсяги 
її виробництва.

Незважаючи на очевидні 
переваги, продукти біотехноло-
гії і, зокрема, ГМО виправдано 
викликають у широких науко-
вих колах гостру дискусію про 
їх можливу дію на здоров'я лю-
дини й навколишнє середови-
ще. Супротивники біотехнології 
вважають, що проти людства як 
біологічного виду ведеться нео-
голошена хімічна, бактеріоло-
гічна і генетична світова війна з 
невидимим фронтом, де кожен 
може бути сам собі ворогом, 
працюючи на свого супротивни-
ка. Ця війна ведеться за допо-
могою індустріалізації харчового 
виробництва, штучної їжі, генно-
інженерного виробництва інгре-
дієнтів продуктів харчування, ГМ 
тварин і рослин, рафінування 
їжі, стабілізаторів, штучних хар-
чових і кормових добавок. Уже у 
XIX ст. рукотворною небезпекою 
у виробництві продуктів харчу-
вання було рафінування їжі. На-
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приклад, рафінований рис ви-
кликав вітамінну недостатність, 
цукор спричиняв атеросклероз 
і цукровий діабет, соняшникова 
олія втрачала харчову цінність, 
а консерви залишали в продук-
тах тільки калорії. У наш час біо-
технології можуть нести руйну-
вання самої генетичної основи 
здоров'я людини та природних 
екологічних систем. [5]

Важливість даної проблеми 
зумовлює необхідність прове-
дення  державами, регіонами й 
усім міжнародним співтовари-
ством відповідальної політики в 
цій сфері з наданням безумов-
ного пріоритету охороні здоров'я 
та екології. Європейський Союз 
приймає нормативні акти щодо 
ГМО на початку 1990-х рр. [11]. Ці 
правила та інструкції регулюють 
закрите використання і навмис-
ний випуск ГМО в навколишнє 
середовище, відстежуванність і 
маркування ГМО або продуктів і 
кормів, що містять ГМО, а також 
їх транспортування.

Початком законодавства 
щодо ГМО став горизонтальний 
підхід в Директивах Ради ЄС 
90/219 [15; L 117,8.5.1990,p.1-14] 
і 220/90 [15; L 117,8.5.1990,p.15-
27] (тепер Директива 2001/18 
[15; L 106,17.4.2001,p.1-39]). 
Директива 219/90 від 23 квітня 
1990 р. про закрите використан-
ня ГМО була обмежувальною за 
характером: її мета – захистити 
здоров'я людини, регламентую-

чи генні модифікації й перешко-
джаючи їх розповсюдженню в 
навколишньому середовищі. На-
ступні поправки до цього законо-
давства склали список ГМО, які 
не становлять загрози здоров'ю 
людини або навколишньому се-
редовищу. Директива 2001/18/
EC, з одного боку, робить можли-
вим навмисний випуск у навко-
лишнє середовище певних ГМО. 
Однак для цього вони повинні 
пройти сувору оцінку ступеня 
ризику за методами, погодже-
ними в ЄС. Інший аспект, – 
переміщення ГМО всередині 
й за межами ЄС, регулюєть-
ся Регламентом 1946/2003 [15; 
L 287/15.11.2003]. Розрахунко-
ва палата з біологічної безпеки 
(Biosafety Clearing-House – BCH) 
схвалює кожен призначений для 
вивезення за кордон ГМО в кож-
ному окремому випадку.

Схвалення ГМО та розмі-
щення їх на ринку в даний час 
регулюється, насамперед, Ре-
гламентом Європарламенту та 
Ради ЄС 1829/2003 від 22 ве-
ресня 2003 р. про генетично мо-
дифіковані їжу та корми [15, L 
268,18.10.2003], яким встановле-
но єдиний порядок вирішення – 
«Одні двері – один ключ» для всі-
єї їжі та кормів, що містять ГМО, 
призначені вони для споживання 
людьми або тваринами, а також 
навмисний випуск ГМО в навко-
лишнє середовище. Цей тип їжі 
та кормів повинен бути марко-
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ваний як ГМО, щоб дозволити 
споживачам робити поінформо-
ваний вибір таких продуктів. Де-
які заявки на дозвіл, подані рані-
ше, були схвалені Регламентом 
258/97 від 27 січня 1997 р. про 
нові продукти та нові харчові ком-
поненти [15; L 43,14.2.1997,p.1-
6]. Оцінка ГМО покладається на 
Європейське відомство з без-
пеки продовольства (European 
Food Safety Authority – EFSA) або 
Науковий комітет продовольства 
(Scientifi c Committee for Food – 
SCF) під загальним керівницт-
вом Комісії ЄС, яка здійснює 
управління ризиками.

Законодавство ЄС передба-
чає також поріг випадкової при-
сутності ГМО. Випадкова присут-
ність ГМО у традиційних зернових 
культурах не може бути виключе-
на в результаті або нещасного ви-
падку, або технічно неминучого 
забруднення під час вирощуван-
ня, збору врожаю, його транспор-
тування або обробки. Фермери 
повинні повідомляти компетентні 
органи влади про випадкову або 
технічно неминучу присутність 
ГМО в їхній продукції. Якщо ця 
присутність не перевищує по-
ріг в 0,9 % для санкціонованого 
генетичного матеріалу, такі про-
дукти або корми звільняються від 
обов'язкового простежування і 
маркування як ГМО.

Закрите використання 
ГМО регламентують Дирек-
тива Ради 90/219/EEC [15; 

L 117,8.5.1990,p.1-14] і Ди-
ректива Ради 98/81/EC від 26 
жовтня 1998 р. про зміну Ди-
рективи 90/219/EEC про за-
крите використанні ГМО [15; 
L 330,5.12.1998,p.13-31], імпле-
ментації яких були присвяче-
ні Підсумковий звіт Комісії про 
виконання державами-члена-
ми Директиви 90/219/EEC та 
Додаток до нього. Директиву 
90/219/EEC доповнила Дирек-
тива Європарламенту і Ради ЄС 
2009/41/EC від 6 травня 2009 р. 
[15; L 125,21.5.2009]

З метою захисту здоров'я 
людини і навколишнього серед-
овища Директива Ради 90/219/
EEC встановлює загальні заходи 
поводження з ГMO. Держави-
члени зобов'язані мінімізувати 
потенційні негативні ефекти їх 
закритого використання, оскіль-
ки мікроорганізми, випущені в 
навколишнє середовище однієї 
держави, можуть поширитися 
на інші країни ЄС. Директива 
2009/41/EC закріпила ієрархію з 
чотирьох рівнів небезпеки закри-
того використання ГМО: 1 – без-
печні, 2 – низький ризик, 3 – по-
мірний і 4 – високий ризик. Для 
мінімізації ризику користувач 
повинен дотримуватися певних 
принципів безпеки та якості. Перш 
ніж запровадити ГМО у виробни-
цтво, користувач повинен надати 
владі документи, які гарантують, 
що дане обладнання забезпечує 
безпеку цієї діяльності.
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Держави-члени зобов'язані 
розробляти плани дій у над-
звичайних ситуаціях у випадку 
аварій та інструктувати про за-
ходи безпеки людей, які можуть 
піддатися загрозі. У разі аварії 
користувач негайно повідомляє 
про це компетентний орган, на-
дає всю інформацію, необхідну 
для оцінки характеру нещасного 
випадку та вжиття необхідних 
заходів, а потерпіла держава-
член повідомляє про інцидент 
Комісію та інші країни Співтова-
риства, які можуть постраждати. 
Комісія веде реєстр аварій, що 
сталися, до якого вносить ре-
зультати аналізу їх причин, до-
свід надзвичайних дій і заходи з 
попередження подібних нещас-
них випадків. Для забезпечен-
ня моніторингу закритого вико-
ристання ГМО у Співтоваристві 
держави-члени повинні надава-
ти Комісії необхідну інформацію.

Випуску ГМО в навколишнє 
середовище присвячена Дирек-
тива 2001/18/EC від 12 березня 
2001 р. про навмисний випуск у 
навколишнє середовище ГМО 
та анулювання Директиви Ради 
220/90/EEC [15; L 106,17.4.2001]. 
Відповідно до принципу обереж-
ності та з огляду на потенційний 
ризик випуску ГМО для людини і 
довкілля, Директива встановлює 
більш суворі законодавчі рамки 
для випуску ГМО в навколишнє 
середовище та їх розміщення 
на ринку. При цьому підвищу-

ється ефективність і прозорість 
процедур дозволу випуску ГМО 
та допуску на ринок, встанов-
люється загальна методологія 
оцінки ступеня ризику і механізм 
безпеки. Уводиться обов'язкова 
громадська консультація та мар-
кування ГМО.

Таким чином, ГМО допуска-
ються на ринок відповідно до Ди-
рективи 2001/18/EC. Доповнює 
її Регламент Європарламенту 
і Ради ЄС № 1830/2003 від 22 
вересня 2003 р. про відстежен-
ня і маркування ГМО, продо-
вольчих і кормових продуктів, 
вироблених із ГМО, і виправ-
ленні Директиви 2001/18/EC [15; 
L 268,18.10.2003,p.24-28]. Ди-
наміка реалізації цих актів про-
стежується у Звіті Комісії Раді 
ЄС та Європарламенту про до-
свід держав-членів щодо роз-
міщення ГМО на ринку згідно з 
Директивою 2001/18/EC та інкор-
порації особливого повідомлення 
про дію частин B і C Директиви 
[24; (2004)575 fi nal], а також у До-
датку до звіту [26]. Методику звіт-
ності наведено у Допоміжному 
навчальному звіті «Засоби підви-
щення послідовності та ефектив-
ності законодавчих рамок у галузі 
біотехнології за ст. 31 (7a, 7b і 7d) 
Директиви 2001/18/EC», а також у 
посібнику «Питання та відповіді з 
регулювання ГМО в ЄС» [25].

Рішенням Комісії 2005/463/
EC від 21 червня 2005 р. засно-
вано системну групу для коор-
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динації та обміну інформацією 
про співіснування генетично 
модифікованих, звичайних та 
органічних зернових культур [15; 
L 65,24.6.2005,p.50-51]. Рішен-
ням Комісії 2004/204/EC від 23 
лютого 2004 р. визначено пара-
метри складання регістрів для 
обліку інформації про генетичні 
модифікації в ГМО, передбаче-
них у Директиві Європарламен-
ту та Ради ЄС 2001/18/EC [15; 
L 65,3.3.2004,p.20-22]. А Рішення 
Комісії 2003/701/EC від 29 верес-
ня 2003 р. відповідно до Дирек-
тиви 2001/18/EC встановлено 
формат подання результатів на-
вмисного випуску в навколишнє 
середовище генетично модифі-
кованих вищих рослин не з ме-
тою розміщення їх на ринку [15; 
L 254,8.10.2003,p.21-28].

Реалізацію заходів згідно з 
частиною B Директиви 2001/18/
EC було проаналізовано в Рі-
шенні Ради ЄС 2002/813/EC 
від 3 жовтня 2002 р., яким було 
визначено, відповідно до Ди-
рективи 2001/18/EC, підсум-
ковий інформаційний формат 
для повідомлень (нотифікацій) 
про випуск у навколишнє се-
редовище ГМО в інших цілях, 
ніж розміщення на ринку [15; L 
280,18.10.2002,p.62].

Реалізацію заходів щодо 
частини C Директиви 2001/18/
EC було відображено в Рішенні 
Ради 2002/811/EC від 3 жовтня 
2002 р., яким було затвердже-

но посібник до Додатку VII до 
Директиви 2001/18/EC та ану-
льовано Директиву Ради 90/220/
EEC [15; L 280,18.10.2002,p.27]. 
Рішенням Ради 2002/812/EC від-
повідно до Директиви 2001/18/
EC було визначено підсумковий 
інформаційний формат розмі-
щення на ринку ГМО як продук-
тів харчування або його складо-
вих [15; L 280, 18.10.2002,p.37]. 
Рішенням Комісії 2004/204/EC 
від 23 лютого 2004 р. запрова-
джено детальні плани ведення 
реєстрів модифікацій в ГМО [15; 
L 65,3.3.2004,p.20].

Для успішної реалізації час-
тин B і C Директиви 2001/18/EC, 
Рішенням Комісії 2002/623/EC 
від 24 липня 2002 р. було роз-
роблено посібник до Додатку II 
до Директиви 2001/18/EC [15; 
L 200,30.7.2002,p.22]. У підсум-
ку на базі Директив 90/220/EEC 
і 2001/18/EC складено перелік 
продуктів, які отримали доступ 
на загальний ринок і дозволу 
для використання в ЄС. Низ-
ку продуктів запропоновано на 
отримання дозволу. Доповню-
ється Перелік статей щодо захо-
дів безпеки в цій сфері.

Питання транскордонного 
переміщення ГМО регулюються 
Регламентом Європарламенту і 
Ради ЄС 1946/2003 від 15 лип-
ня 2003 р. [15; L 287,5.11.2005], 
який спрямований на здійснен-
ня приписів Картахенського 
протоколу про запобігання біо-
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технологічних ризиків. Протокол 
покликаний гарантувати адек-
ватний рівень захисту при пере-
дачі, обігу та використанні ГМО, 
які можуть негативно впливати 
на навколишнє середовище та 
здоров'я людини, з акцентом на 
транскордонному переміщенні 
ГМО між країнами ЄС.

Відслідкованність і марку-
вання ГМО. Можливість контр-
олю ГМО на всіх стадіях мар-
кетингу і по всьому ланцюгу 
виробництва і розподілу полягає 
в тому, що біотехнологія перед-
бачає внесення гена-програми, 
гена-каталізатора і гена-інди-
катора модифікації. Здійснен-
ню заходів за Регламентом 
1830/2003 про відслідкован-
ність і маркування сприяють 
Регламент Комісії 65/2004 від 
14 січня 2004 р., який закріпив 
систему встановлення і розви-
тку унікальних ідентифікаторів 
для ГМО [15; L 10.16.1.2004], і 
Рекомендація Комісії 2004/787/
EC від 4 жовтня 2004 р. про тех-
нічне керівництво для здійснен-
ня вибірки й виявлення ГМО і 
матеріалів, вироблених із ГМО 
як продуктів або їх складових в 
контексті Регламенту 1830/2003 
[15; L 348,24.11.2004,p.18]. Євро-
пейський Cоюз гарантує відслід-
кованність і маркування ГМО по 
всьому ланцюгу виробництва їжі 
(food chain), забезпечує контр-
оль і перевірку інформації, наве-
деної на етикетках, моніторинг 

впливу на навколишнє серед-
овище і вилучення ГМО, потен-
ційно небезпечних для здоров'я 
людини або тварин.

Обов'язкове маркування 
всіх геномодифікованих (ГМ) 
продуктів, у тому числі призна-
чених для корму, має подвійну 
мету: 1) інформувати споживача 
про присутність у продукті за-
значеного ГМО; 2) підтримувати 
«мережу безпеки», засновану 
на відслідкованності цих продук-
тів на всіх стадіях виробництва 
та розміщення на ринку. Євро-
пейське законодавство погоди-
ло ці два аспекти Регламентом 
1829/2003 про відслідкованність 
і маркування, яким також вста-
новлюється єдиний порядок 
дозволу. Крім того, Регламент 
1830/2003 розширює поняття ГМ 
продуктів, охоплюючи всі типи 
продовольства, що містить або 
вироблене з ГМО, включаючи 
білки, добавки та приправи для 
споживання людиною, до того 
підвідомчі окремому законодав-
ству, так само як і ГМ корми для 
тварин. Раніше регламентація 
маркування відповідно до зако-
ну 1997 р. не мала всеосяжного 
характеру і стосувалася тільки 
продуктів, що містять ГМ зерно 
та сою.

Відповідно до Регламенту 
1830/2003, оператори, які по-
ставляють на ринок розфасова-
ний продукт, що складається з 
або містить ГМО, повинні друку-
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вати на етикетці даного продукту 
таке: «Цей продукт містять гене-
тично модифіковані організми», 
або «Продукт вироблений із ГМ 
(назва організму)». Якщо вико-
ристання етикетки неможливо, 
оператор повинен гарантувати, 
що цю інформацію передано з 
продуктом, наприклад, за допо-
могою супровідних документів.

Як вже згадувалося, для 
забезпечення контролю за 
відслідкованністю та марку-
ванням законодавство ЄС за-
провадило Підсумковий фор-
мат повідомлення (Summary 
notifi cation format). Рішенням 
Ради 2002/812/EC від 3 жовтня 
2002 р. відповідно до Дирек-
тиви 2001/18/EC встановлено 
підсумковий інформаційний 
формат про розміщення на рин-
ку генетично модифікованих 
організмів або продуктів [15; 
L 280,18.10.2002]. А Рішенням 
Ради 2002/813/EC від 3 жовтня 
2002 р. встановлено підсумко-
вий інформаційний формат пові-
домлення про навмисний випуск 
ГМО в навколишнє середовище 
в цілях інших, ніж розміщення на 
ринку [15; L 280.18.10.2002].

Законодавство ЄС регла-
ментує також процедуру оцін-
ки і припинення випуску ГМО. 
Держави-члени уповноважені 
призупинити або обмежити тим-
часово маркетинг і використан-
ня на їхній території будь-якого 
нового продукту чи компонента, 

якщо вони вважають, що його 
використання становить небез-
пеку для здоров'я. Вони повідо-
мляють про це Комісію ЄС, яка 
робить кроки відповідно до про-
цедури дозволу на розміщення 
продуктів на ринку. Діяльності 
Єврокомісії в цій сфері допома-
гає Постійний комітет з продо-
вольчого циклу і здоров'я тварин 
(Standing Committee on the Food 
Chain and Animal Health).

Регламентом № 258/97 до-
зволено допуск деяких продуктів, 
отриманих з ГМО, відповідно до 
спрощеної процедури, якщо про-
дукт істотно еквівалентний іншо-
му, який був вже санкціонований.

Для практичного керівни-
цтва повсякденної діяльності, 
пов’язаної з біотехнологією і 
ГМО, створено і підтримуєть-
ся багатопланову комплексну 
інформаційну базу, основними 
компонентами якої стали веб 
сайти Єврокомісії з біотехноло-
гії [21] і забезпечення безпеки 
продовольства [17], Спеціалі-
зовані регістри Генерального 
директорату охорони здоров'я 
та захисту споживачів (напри-
клад, «DG Sanco Register to 
food and feed») [27], оперативні 
зведення з використання ГМО 
[18], консультативне бюро Єв-
ропейського відомства з без-
пеки продовольства (European 
Food Safety Authority – 
EFSA), методична база 
даних про ГМО [16].
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На основі Регламенту 
№ 1829/2003 та Рішення Комісії 
2005/463/EC від 21 червня 2005 
р. діє мережева координаційна 
група для обміну інформацією 
про співіснування генетично мо-
дифікованих, звичайних та ор-
ганічних зернових культур. Ре-
гулярно оновлюється Загальний 
каталог Єврокомісії з сільсько-
господарських видів рослин [15; 
C 334 A/01,30.12.2005]. Випад-
кове змішування натуральних 
культур унаслідок контакту з мо-
дифікованими, може спричини-
ти економічні втрати для ферме-
рів, які займаються звичайним 
або органічним сільським госпо-
дарством. У силу цього Комісія 
[15; L 189,29.08.2003] і кожна 
держава-член [24;(2006)104fi nal] 
законодавчо забезпечують роз-
дільне співіснування ГM і не ГM 
зернових культур.

Дозвіл нових продуктів і 
нових харчових компонентів 
в Європейському Союзі пого-
джено Регламентом Європар-
ламенту і Ради № 258/97 [15; 
L 43,14.2.1997,p.1-6]. Перш 
ніж вони будуть допущені на 
ринок, пропонується довести 
безпеку цих продуктів за до-
помогою спеціального тес-
тування, яке здійснюється 
Європейським відомством з 
безпеки харчових продуктів. 
Приклади цих нових компо-
нентів включають phytosterols / 
phytostanols.

На цій правовій базі розвива-
ється політика ЄС з біотехнології. 
Дозволені ГМО, включаючи їжу 
для людей і корми для тварин, 
перераховані законодавством, 
де узгоджено процедури їх до-
зволу, маркування і відстеження 
за допомогою індивідуальних ко-
дів для кожного ГМО. Починаючи 
з 2003 р. все продовольство, що 
є ГМО, містить їх або отримано 
з них, включаючи корми для тва-
рин, повинно бути марковано для 
інформування споживачів. Єди-
ним органом, відповідальним за 
схвалення ГМО і розміщення їх 
на ринку, є EFSA (Європейське 
відомство з безпеки продуктів). 
Отримують схвалення ті ГМО, 
що пройшли систему тестів, які 
доводять, що вони не шкідливі 
для людини, тварин і навколиш-
нього середовища.

На відміну від США, де ГМ 
продукти вже складають біль-
шість, ставлення до ГМО у кра-
їнах ЄС є вкрай негативним. 
Наприклад, бурхливий протест 
у Німеччині викликав той факт, 
що концерн BASF у 2010 р. 
після 14-річної процедури пе-
ревірки отримав дозвіл EFSA і 
Міністерства сільського госпо-
дарства ФРН висадити на 20 
га виділеної землі ГМ картоплю 
для виробництва паперу і буді-
вельних матеріалів. Німецька 
громадськість і «Грінпіс» під-
озрюють BASF у стратегічно-
му виведені на світовий ринок 
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ГМ продуктів та впровадженні 
їх у Німеччині. Висадження під 
захистом поліції ГМ картоплі, 
призвело до втрати довіри на-
селення не тільки до концерну 
BASF, але й до політиків, які 
допустили не узгоджені з гро-
мадськістю дії [9]. Побоювання 
населення зумовлено тим, що 
ГМО не тільки викликають алер-
гію, рак і низку ще не вивчених 
хвороб, а й руйнують екологічні 
системи. Наприклад, генетична 
модифікація картоплі для стій-
кості до колорадським жукам 
веде до того, що від контакту 
мруть не тільки шкідники, а й 
безліч корисних комах. За ними 
гинуть птахи, які покуштували 
їх. Починають рватися біологіч-
ні ланцюги, які природа створю-
вала впродовж мільярдів років. 
Піддослідні миші, яких годували 
такою їжею, вироджуються. На-
ївно думати, що ця ланцюгова 
реакція ні дійде до людей [20].

Україна це поки що не пе-
ренаселена Африка. На нашу 
думку, треба не хитрувати з 
природою, а при наших грунто-
во-кліматичних багатства ство-
рювати правові умови для ста-
лого виробництва органічного 
продовольства. Суттєвою базою 
для цього стане максимальна 
адаптація екологічного законо-
давства України до норм Євро-
пейського Союзу, з яким ми до 
того ж плануємо створити зону 
вільної торгівлі.

Ми не випадково акценту-
ємо увагу на економічній скла-
довій у зв'язку з переговорами, 
що відбуваються між Києвом і 
Брюсселем. Стратегія інтеграції 
України до ЄС була закріпле-
на ще 1998 р. [22], і на її основі 
Верховна Рада затвердила кон-
цепцію Загальнодержавної про-
грами адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС 
[11]. Але реально проблемою 
ГМО українська влада перейма-
лася лише тоді, коли приймався 
акт про регулювання виробни-
цтва і розповсюдження ГМ про-
дуктів, що стало однією з вимог 
для вступу України до СОТ. При 
цьому американська сторона 
СОТ, будучи найбільшим екс-
портером саме таких продуктів, 
виступила категорично проти 
маркування, не бажаючи втра-
чати ринки збуту. У 2007 р. Вер-
ховна Рада України прийняла 
Закон «Про державну систему 
біобезпеки при створенні, ви-
пробуванні, транспортуванні 
та використанні ГМО» [2]. Май-
же одночасно Кабінет Міністрів 
України видав постанову про 
обов'язкове маркування продук-
тів харчування із вмістом ГМО, 
яка мала набрати чинності з 
1 листопада 2007 р., але була 
відкладена через сильне лоббі-
ювання виробників та імпорте-
рів м'ясопродуктів в українсько-
му парламенті. Проте вітчизняні 
фахівці заявили, що після вжи-
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вання таких продуктів відбува-
ється зміна антигенного складу 
тканин організму, внаслідок чого 
імунна система буде знищувати 
власний організм [14]. І тільки 
13 травня 2009 р. Кабмін при-
йняв постанову № 468 «Про ети-
кетування продукції, яка містить 
або вироблена з використанням 
ГМО» [23], а Верховна Рада – 
Закон України № 1778 від 
17 грудня 2009 р. «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про 
безпечність та якість харчових 
продуктів «щодо інформування 
громадян про наявність у харчо-
вих продуктах ГМО» [19], згідно 
з якими вся харчова продукція 
підлягає в Україні обов'язковому 
маркуванню про наявність чи 
відсутність ГМО.

Таким чином, крига рушила, 
і під впливом економічних сти-
мулів європейської інтеграції 
в Україні стала впроваджува-
тися діюча в ЄС система гори-
зонтального дослідження ГМО, 
відповідно до якої, зокрема, на 
вміст ГМО обов'язково переві-
ряється не тільки кінцевий про-
дукт, а й сировина, з якої його 
виготовили.

Екологічне законодавство 
має комплексний характер і 
виявляється в низці галузей. 
Наприклад, згідно із Законом 
України «Про захист прав спо-
живачів» компанії, які порушили 
вимогу про маркування продук-
ції з ГМО, можуть бути оштра-

фовані на 30 % виручки від ре-
алізації партії товару, відносно 
якого ними подавалася недосто-
вірна інформація» [3]. Теоретич-
но добитися штрафу для таких 
постачальників можуть і звичай-
ні споживачі, якщо їм вдасться 
довести, що у продукції, марко-
ваної «без ГМО», вони насправ-
ді містилися. Але на практиці 
зробити це досить складно.

У Європі на дослідження 
щодо впливу ГМО на людину і 
навколишнє середовище знадо-
билися мільярди доларів і кілька 
десятиліть. В Україні етикетки 
«без ГМО», причому скрізь – на 
воді, на солі, – це скоріше пре-
зентація суспільної психології, а 
не забезпечення безпеки продо-
вольства. Хоча у нас не зареє-
стровано жодного сорту рослин 
зі зміненим геномом, насіння 
ввозять контрабандою, зростає 
кількість посівних площ для ви-
рощування ГМ культур, пилок 
ГМ рослин запилює «нормаль-
ні» поля. «Чужі» завойовують 
світ. Дієвої системи контролю 
за цим наразі немає. Як немає 
ні правової, ні матеріальної бази 
для розвитку біотехнології та до-
слідження трансгенних організ-
мів. У правовому вакуумі укра-
їнські вчені, наприклад, увели в 
програму моркви ген інтерферо-
ну – білка людини, який захищає 
її від вірусних захворювань. Ви-
ведено моркву з високим рівнем 
альфа-інтерферону, яку можна 
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використовувати, принаймні, 
для профілактики вірусних за-
хворювань у тварин, і за вартіс-
тю моркви, а не медичного пре-
парату [13].

Нетерпляче людство сило-
міць «вилучає милість у приро-
ди». Щоб пшениця була стійкою 
до посухи, в неї ввели ген скор-
піона. Японці «розбавили» гени 
свиней шпинатом. ГМ помідори 
(з генами медуз і морських риб) 
знімають недозрілими, вони 
можуть місяцями зберігатися в 
холодильнику, а потім за лічені 
години дозрівають у теплі і по-
трапляють на прилавки. Сьо-
годні у світі вирощують 8 сор-
тів модифікованих помідорів, 5 
сортів рису, 3 – пшениці, 24 – 
картоплі, 32 – кукурудзи. ГМ 
соя і кукурудза майже витісни-
ли «нормальні» й валом йдуть 
у їжу людині та на корм твари-
нам. А тепер найстрашніше. У 
2008 р. на екологічному форумі 
«Terra Madre» («Мати-Земля»), 
присвяченому пропаганді нату-
ральних продуктів та органічно-
го землеробства, канадські фа-
хівці повідомили про програмні 
експерименти з хом'яками, яких 
годували ГМ кормами. У першо-
му поколінні у них різко скоро-
тилась народжуваність і впала 
кількість дитинчат, що вижили. 
Біля зубів піддослідних хом'яків 
другого покоління виріс смух! У 
третьому поколінні єдина сам-
ка, що завагітніла померла при 

пологах, а дитинчата загину-
ли. Крім прямого впливу ГМО, 
не виключається вплив і таких 
факторів, як залишкова кількість 
пестицидів, до яких стійкою є ГМ 
соя, поява в рослині нових білків 
або токсинів в результаті генних 
трансформацій.

В Україні ці дані були пред-
ставлені на міжнародній кон-
ференції «Використання ГМО 
в Україну: ризики і загрози», де 
були наведені результати ще 
одного експерименту: лабора-
торних щурів годували соєвим 
борошном, яке відповідно до до-
кументів є абсолютно чистим і 
йде, наприклад, на виготовлен-
ня сосисок і ковбас, якими хар-
чуються мешканці Україні. На-
явність у цих продуктах ГМО 
встановили тільки лабораторні 
перевірки. У другому поколінні 
смертність щурів досягла 60 %, 
третього покоління не було вза-
галі. Ці дані піддалися жорсткій 
критиці, головним чином – з боку 
компанії, що розповсюджує ГМ 
рослини. Незважаючи на на-
тиск лобістів СОТ, Всеукраїнська 
екологічна ліга проголосила в 
Україні курс на повну заборону 
використання ГМ продуктів хар-
чування та вирощування на те-
риторії нашої країни ГМ рослин: 
«Українському народу не потріб-
ні продукти, що містять ГМО». 
Поки нешкідливість ГМО не до-
ведена, ризик для людей занад-
то великий, і серед наслідків мо-
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жуть бути «генетичні каліцтва, 
онкологічні захворювання, без-
пліддя, алергія і токсикози» [10].

У зв'язку з ГМО назріває й 
соціальна проблема. Якість про-
довольства вже давно не від-
повідає написам на упаковці. 
Якщо люди почнуть вимагати 
нормальних продуктів, останні 
будуть дорожче і при нинішніх 
доходах недоступні більшос-
ті. Тоді люди зрозуміють, що їм 
платять стільки, що навіть по-
їсти нормальної їжі вони на ці 
гроші не можуть. Почнуть ви-
магати підвищення доходів, що 
суперечить інтересам олігархіч-
ної влади. Тому цю проблему 
будуть замовчувати, посилатися 
на брак коштів на розвиток ла-
бораторій і т. ін. Урешті-решт, 
сьогодні кожен перевіряє сам 
те, що споживає, або як худоба 
у стійлі дозволяє набивати собі 
живіт, не цікавлячись можливи-
ми проблемами зі здоров'ям.

Що стосується компонентів 
продовольства, то перше ново-
введення генної інженерії було 
впроваджено у виробництво 
сиру. Раніше сир отримували 
з обов'язковим використанням 
сичуга – шлункового фермен-
ту новонароджених телят. Си-
чуг клонували у генні організми 
бактерій, і тепер багато сортів 
сирів виробляють за допомо-
гою ГМ ферментів. Тому існують 
два варіанти: або вбивати телят, 
або вирощувати мікроорганіз-

ми, в яких працює цей генний 
інстіллят, необхідний для ви-
робництва сиру. Це був перший 
продукт у харчовому ланцюжку 
для того, щоб задовольнити всі 
зростаючі потреби населення в 
сирі. Як показують дослідження 
Держспоживстандарту, жоден 
український споживач не може 
бути застрахований від при-
дбання продукції, що містить 
ГМО [6]. При цьому серйозне 
покарання за ці порушення за-
конодавством не передбачено.

Міністерство аграрної полі-
тики України поступово впрова-
джує правила, за якими повинні 
перевірятися на вміст ГМО ім-
портовані товари, перш за все 
насіння та корми для худоби [1]. 
Вони значно обмежать доступ 
ГМ продуктів на український ри-
нок, оскільки передбачають не 
тільки їх особливу реєстрацію та 
апробацію в державних лабора-
торіях, але й отримання імпор-
тером спеціального дозволу на 
ввезення. Якщо у них присутні 
фрагменти ГМО і дана схема 
модифікації не зареєстрована, 
така продукція не буде допуска-
тися на територію Україну.

Хоча перевірка на присут-
ність ГМО митними органами на 
кордоні може ускладнити вве-
зення товарів в Україну та сприя-
ти утворенню нових корупційних 
схем, необхідність в ній існує. За 
даними Держкомітету ветери-
нарної медицини у тваринниць-
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кої продукції, що поставляється 
в Україну з Польщі, почастішали 
випадки виявлення антибіотиків 
і кишкової палички [7]. Однак за-
боронити ії ввезення у відомстві 
поки не наважуються, побоюю-
чись різкого зростання цін. Ціна 
імпортного сала у п’ять разів 
нижча за українське – повідоми-
ла Державна митна служба Укра-
їни. Після введення заборони у 
2006 р. ціни на м'ясо-ковбасну 
продукцію підвищилися на 45 %. 
Тому держкомітет обмежується 
санкціями для декількох поль-
ських підприємств.

Ще один приклад небезпеч-
ного імпорту. У 2010 р. з Аргенти-
ни в Україну ввезли товар з ГМО 
«соєвий лецитин марки Voroles 
F-62» вартістю понад 500 тис. 
грн – повідомляє прес-служба 
Держмитниці [8]. Для належної 
перевірки відомостей у поданих 

для оформлення товару доку-
ментах митники здійснили відбір 
проб і зразків товарів та відпра-
вили їх на експертизу. Результа-
ти показали наявність ГМО, не 
включених до Державного реє-
стру ГМ джерел харчових про-
дуктів, а також харчових продук-
тів, косметичних та лікарських 
засобів, що містять ГМО або 
отримані з їх використанням. А 
отже, за законодавством, таку 
продукцію заборонено до вве-
зення в Україну, поки вона не 
пройде державну реєстрацію та 
не отримає відповідні дозволи. 
За даним фактом митники скла-
ли протокол про порушення мит-
них правил за ознаками ст. 352 
Митного кодексу України, а товар 
вилучили до рішення суду. Таким 
чином, норми екологічного права 
України, адаптовані до стандар-
тів ЄС почали працювати.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО) В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
Гетьман А. П., Лозо В. И.

Задача права – гарантировать качество пищевых продуктов и безопасность их про-
изводства для человека и окружающей среды. Учитывая приоритет здравоохранения и 
экологии, Европейский Союз с начала 90-х годов принимает акты, регулирующие закрытое 
использование и преднамеренный выпуск ГМО в окружающую среду, их отслеживаемость и 
маркировку или продуктов и кормов, содержащих ГМО, а также их транспортировку. 

Ключевые слова: рост населения, продовольственная проблема, экологическое право, 
биотехнология, устойчивое развитие, генетически модифицированные организмы.

THE LEGAL REGULATION OF BIOTECHNOLOGY
 AND GMOS PRODUCTION IN EUROPEAN UNION

Hetman А. P., Lozo V. I.

The growth of population has cause the problem of food supply. Environmental law and 
biotechnology appear as an instruments to meet this challenge. Legal regulation in this fi eld 
promote sustainable agriculture and accessible medicines production. But GMOs cause the cut 
discussion of harmful impact on human health and environment at the same time. EU legislation 
basing on priority of health and nature protection, regulate GMOs use, traceability, labelling and 
transporting.

Key words: growth of population, problem of food supply, environmental law, biotechnology, 
sustainable development, GMOs.
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УДК 341.1:061.1 ЄС Я. Гранат, Генеральний консул 
Республіки Польща у Харкові;

О. В. Новиков, канд. юрид. наук,
Національний університет  «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого»,  м. Харків

ГОЛОВУВАННЯ  ПОЛЬЩІ В РАДІ ЄС: ВИКЛИКИ ЧАСУ

чеських консультацій, а також 
на спеціально скликаній дво-
сторонній конференції, органі-
заторами якої стали польский і 
чеський інститути міжнародних 
справ, було вивчено, зокрема, 
досвід Чеської Республіки, яка 
головувала в Раді ЄС до Поль-
щі [15, с. 7]. Спираючись на свій 
досвід, чеська сторона особли-
во наголошувала на значенні 
людського фактора – певним 
чином  підібраних і навчених 
кадрів. Для потреб головування 
чеська сторона залучила  близь-
ко 2000 чиновників, у тому числі 
створивши додатково близько 
300 нових посад. Під час її шес-
тимісячного головування було 
організовано понад  3000 різних 
заходів (конференцій, зустрічей, 
концертів), в тому числі 500 – у 
самій  Чехії. Було підкреслено, 
що ключовим завданням під 
час підготовки до головування 
є ретельне планування, а також 
аналіз чинників, котрі можуть 
вплинути на перебіг голову-
вання країни, якій довірено цю 
відповідальну місію. Поляками 
було ретельно проаналізовано  

Головування Польщі в Раді  
Європейського Союзу, поза сум-
нівом, є всеохоплюючим іспитом 
не лише для цієї країни, але й для 
всього Співтовариства  в цілому.

Навіть після набуття чиннос-
ті  Лісабонського договору, який 
значно скоротив  повноваження 
Ради, вона залишилася одним 
із головних центрів  прийняття 
рішень в Євросоюзі, що репре-
зентує його країни і відповідає, 
разом з Єврокомісією  та Євро-
пейським парламентом, за при-
йняття загальнообов’язкових за-
конів [1, с. 3; 6, с.4; 7, с. 34].

Процес підготовки до   пре-
зиденції, а також  виконання 
високих обов'язків пов'язані з 
організацією численних  зустрі-
чей – як формальних, присвя-
чених обговоренню  поточних 
справ, так  і неформальних, на 
яких  вирішуються  проблеми на 
перспективу [8, с. 13]. Ці зустрічі  
мають проводитися в Брюселі, 
Люксембурзі та  в країні голову-
вання [2, с. 4]. 

Польща з усією відповідаль-
ністю готувалася до відпові-
дальної місії. Під час польсько-
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цей досвід найближчих сусідів, а 
також інших країн–членів Союзу 
[9, с. 23].

Період  польського голову-
вання збігся з важкими пробле-
мами, що стали справжнім ви-
кликом для громадян об’єднаної 
Європи. Світова економічна 
криза, що боляче відбилася на 
країнах єврозони, «арабська 
весна», що призвела до миттє-
вої зміни авторитарних режимів 
у південних сусідів європей-
ців, – це лише деякі із значних 
викликів, на які треба було ре-
агувати. Слід зазначити, що 
ефективність і послідовність 
консолідованої реакції на такі 
події залежать і від внутрішньо-
го стану  країни–голови [4, с. 6]. 
Тут  на перший план висувають-
ся її розміри,  демографічний та 
економічний потенціал, міжна-
родна активність, географічне 
положення, внесок у  скарбни-
цю Союзу, здатність створюва-
ти коаліції а також місце даної 
країни в глобальній системі між-
народних стосунків всередині 
Європейського Союзу [10, с. 18]. 
Справжнім внутрішньополітич-
ним капіталом, яким по праву 
могла пишатися Польща, мож-
на  вважати також абсолютно 
рекордний рівень підтримки на-
селенням країни її членства в 
ЄС–аж 83 %, а також найкращі 
в ЄС показники зростання ВВП, 
що особливо показово у часи 
економічної кризи [3,  с. 9].

Обидва ці фактори, до речі, 
вплинули на настрої поляків: згід-
но з соціологічними опитування-
ми, на відміну від більшості полі-
тиків, вони вважали, що Польша 
під час свого головування може 
продемонструвати сусідам не 
стільки економічне зростання, 
скільки  внутрішньопольські сі-
мейні цінності, характерні для 
католицької країни, а також мо-
більність на ринку праці.

Усі ці чинники враховува-
лись Радою Міністрів РП, яка 
прийняла амбітну «Програму 
6-місячного  польського голо-
вування  в Раді Європейського 
Союзу у другій  половині 2011 
року» [5, с. 17]. Головним за-
вданням цієї програми було ви-
значено виведення Євросоюзу 
на шлях швидкого економічного 
зростання та зміцнення політич-
ної системи суспільства. Для  
доcягнення  цієї мети Польща 
сконцентрувалась на трьох прі-
оритетах: «Європейська інте-
грація як джерело зростання», 
«Безпечна Європа – продукти 
харчування, енергія, обороноз-
датність» та «Європа, що корис-
тується  відкритістю».

Загально сформульовані 
пріоритети містять абсолютну 
конкретику. Наприклад, перший 
пріоритет на практиці означає 
прагнення Польщі до розвитку 
внутрішнього ринку  ЄС , що  
має принести очікуване зрос-
тання економіки країн Союзу. 
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Польща вважає, що зробивши 
певні висновки з уроків кризи, 
які змусили європейців створю-
вати такі механізми,  як Євро-
пейський Механізм Стабілізації, 
Європа мусить перейти до на-
ступного етапу, відпрацьовуючи 
нову модель  економічного зрос-
тання, що гарантувала б добро-
бут громадянам Союзу в наступ-
ні десятиліття. При цьому, якщо 
Європа хоче залишитись конку-
рентною  на глобальному рівні, 
вона ні в якому разі не повинна  
зосереджуватися лише на об-
меженні дефіциту бюджету та 
наведенні порядку в публічних 
фінансах. Потрібні додаткові, 
довготермінові заходи.

Першим кроком, який уже 
було зроблено, була запропоно-
вана поляками дискусія про но-
вий, багаторічний бюджет Союзу. 
Польща хоче, щоб він  став бю-
джетом розвитку, інвестиційним, 
який би служив реалізації стра-
тегії «Європа 2020». Для цього 
політика згуртованості повинна 
стати провідною політикою ЄС, 
з якої повинні мати користь всі 
її члени. Істотною теж має стати 
реформа сільськогосподарської 
політики  ЄС, котра гарантува-
тиме модернізацію сільського 
господарства, а відтак його кон-
курентоспроможність. Усе це 
має служити закінченню будови 
єдиного ринку Європи з тим, щоб 
можна було використати його по-
тенціал повною мірою.

З точки зору Польщі, давно 
назріла проблема уніфікації  в 
рамках Союзу електронних по-
слуг. Для цього слід  прибрати 
бар’єри, що унеможливлюють 
транскокордонні трансакції on-
line, а також добитися знижки 
плати за роумінг. Аж 60 % тран-
сакцій  on-line   на сьогодні не мо-
жуть відбутися через юридичні 
перешкоди, що виникають через  
різницю в правових системах 
членів Союзу. Революційною є 
пропозиція Польщі створити з 
цією метою 28-й, наднаціональ-
ний, обов'язковий для всіх країн 
ЄС  закон, що врегулює цю про-
блему  та  полегшить життя і біз-
нес майже півмільярду мешкан-
ців Євросоюзу.

У межах реформи внутріш-
нього ринку Польща хотіла б до-
помогти малим і середнім фір-
мам, які створюють близько 60 % 
ВВП країн Євросоюзу, генеруючи 
при цьому 70 % робочих місць. 
Йдеться про полегшення для них 
доступу до дешевих кредитів, 
створення фонду високого ри-
зику, допомогу малим і середнім 
фірмам на ринках третіх країн. 
Абсолютно конкретною і дореч-
ною є пропозиція Польщі щодо за-
вершення робіт  над створенням 
загальноєвропейського патенту, 
що значно полегшить бізнес для 
європейських підприємців.

«Безпечна Європа» очима 
поляків − поняття багатопланове. 
По-перше, на думку нинішнього 
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головуючого в Раді ЄС, йдеться 
про посилення макроекономічної 
безпеки  через загальне зміцнен-
ня керівництва економікою Сою-
зу. Йдеться як про контроль над 
фінансовими ринками, так і про 
розробку антикризових заходів, 
що запевнили б стабільне зрос-
тання Європи.

Наступним, логічним кроком  
зміцнення «Безпечної Європи» 
має стати створення основ вну-
трішньої енергетичної політики 
ЄС, яка б враховувала інтер-
еси як виробників енергії, країн-
транзитерів, так і  її споживачів.

Окремо виділяється безпе-
ка зовнішніх кордонів ЄС, чому 
має й  надалі служити така орга-
нізація, як Frontex (Європейське 
агенство з координації  опера-
тивної співпраці на зовнішніх 
кордонах країн-членів Європей-
ського Союзу). Йдеться про те, 
щоб Frontex ефективніше до-
помогав країнам-членам Союзу 
під час кризових ситуацій, таких, 
наприклад, як події в Північній 
Африці та на Близькому Сході.

До заходів безпеки, без сум-
ніву, треба віднести, на думку 
Польщі, постійне зміцнення обо-
роноздатності ЄС та його постій-
ний діалог з НАТО.

Для України  найближчим 
за духом є третій пріоритет, за-
пропонований Польщею на час 
свого головування в Раді Єв-
ропейського Союзу − «Європа, 
що користується  відкритістю». 

Країна − президент Ради ЄС ви-
ступає за подальше розширен-
ня Союзу, розвиток співпраці з 
сусідніми країнами.

Слід підкреслити, що Поль-
ща уже на початку  свого голову-
вання робила все можливе, щоб 
не втратити авторитет в очах 
своїх східних сусідів. Серед со-
тень заходів, запланованих для 
них  головуючою країною, − зу-
стрічі найвищого рівня:  на рівні 
президентів у Варшаві, конфе-
ренція в Познані, бізнес-форум 
у Сопоті, конференція голів мит-
них служб у Кракові. Ще кілька 
дуже важливих зустрічей мають 
відбутися  вже під кінець поль-
ського головування. Серед них 
форум громадянського суспіль-
ства, що планується провести в 
листопаді в Познані, та зустріч мі-
ністрів закордонних справ країн-
учасників програми Східного 
партнерства, що відбудеться у 
грудні у Брюселі.

Ще недавно Польща сама 
була Сходом для Євросоюзу, ці-
ною надзусиль будуючи демокра-
тичне суспільство і ринкову еко-
номіку. Нині Республіка Польща є  
одночасно представником Схід-
ної Європи в Євросоюзі і Євросо-
юзу в Східній Європі. Саме з цьо-
го факту походить ідея Східного 
партнерства, яку пропагує Поль-
ща. Під час свого головування 
Польща домагається, щоб у фор-
маті партнерства продовжувався 
динамічний процес розширення 
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партнерських угод між країнами, 
ним охопленими, та Європей-
ським Союзом. Йдеться, переду-
сім, про створення повноцінної 
розширеної зони вільної торгівлі 
та спрощення візового режиму. 
Найбільші сподівання при цьо-
му покладаються на перелом в 
стосунках з найбільшою країною 
Східного Партнерства −Україною, 
що, на думку Польщі, мало б іс-
торичне значення [13, с. 2].

Польща, як нинішній Прези-
дент Ради Європейського Союзу, 
підтримує прагнення української 
сторони до співпраці з Євросою-
зом, визнає європейські прагнен-
ня України. Обидві наші країни, 
як найближчі сусіди, розвивають 
між собою стратегічне партнер-
ство. Йому служить, зокрема, до-
рожня мапа двосторонньої співп-
раці між Україною та Польщею 
на 2011-2013 р.р. Цей виважений 
документ, підписаний весною 
2011 р., передбачає співпрацю 
обох країн у сфері євроінтегра-
ції, а також у рамках підготовки 
до футбольної першості Європи 
Євро-2012. Президент Польщі, 
її прем’єр-міністр, міністр за-
кордонних справ багаторазово 
висловлювали  підтримку Укра-
їни на її шляху до європейської 
спільноти. Водночас динаміка 
демократичних перетворень 
всередині України, необхідних 
структурних реформ неможливі 
без зусиль з боку українського 
суспільства та влади.

Виконання амбітних цілей, 
поставлених головуючою в Єв-
ропейському Союзі країною, 
відбувається у важких глобаль-
них умовах. Світова економіка, 
а разом з нею і Європейський 
Союз, продовжують  боротися з 
наслідками економічної кризи. 
Друга хвиля кризи наближається 
до порогу кожної з національних 
економік. Польща, що  очолила 
Євросоюз в цей нелегкий період, 
намагається надихнути кожного 
мешканця  об’єднаної Європи на 
ще більші інтеграційні зусилля. 
Саме з рук польського прем’єра 
Дональда Туска його хорват-
ський колега отримав проект 
Аксесійного Трактату. Хорватія, 
таким чином, приєднається до 
Євросоюзу 1 липня 2013 р. На 
засіданні Ради ECOFIN (нефор-
мальна рада Євросоюзу з еко-
номічних і фінансових питань), 
учасниками якої стали міністри 
фінансів та голови національ-
них банків, був прийнятий пакет 
з шести документів, запропо-
нований головуючою країною. 
Це дозволить  зміцнити позицію 
Європейської Комісії у справі мо-
ніторингу бюджетної дисципліни 
в країнах-членах Союзу, надав-
ши їй можливість  вдаватись до 
санкцій щодо  держав, що допус-
тили високий дефіцит національ-
них бюджетів та державні борги.

Польща докладає надзви-
чайно багато зусиль, прагнучи 
розробити  прийнятну для всіх  
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концепцію енергетичної політики 
в Європейському Союзі. Напри-
кінці  вересня відбувся форум 
Східного Партнерства у Варша-
ві, на якому його учасники під-
твердили прагнення сторін до 
підписання партнерських умов з 
Україною, Молдовою та Грузією, 
що має відбутися ще до кінця 
польського головування [14, с. 7].

Ці локальні успіхи польської 
дипломатії є водночас успіхами 
всього Євросоюзу, який прагне 
таким чином подолати стагна-
цію, не допустити сумнівів і без-

надії в суспільстві. І тут стає в 
нагоді досвід Польщі, яка, роз-
почавши  в 1989 р.  масштаб-
ні перетворення, наполегли-
во йшла до мети. Піднімаючи 
власну економіку, розбудовуючи 
демократію, Польща водночас 
ставала для інших відповідаль-
ним і гідним поваги партнером. 
Інтегрувавшись у західний світ, 
вона водночас посіла  гідну шос-
ту сходинку серед економічно 
найрозвиненіших країн Євросо-
юзу. Її приклад вселяє надію єв-
ропейцям.
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ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

У сучасному суспільстві ін-
формація стала визначальним 
фактором прискорення процесів 
глобалізації та інтернаціоналі-
зації. На думку Мануеля Кас-
тельса, найважливіша і ключова 
технологія інформаційної епохи − 
Інтернет сьогодні видозмінює 
спосіб нашої комунікації один з 
одним, наше життя виявляється 
в сильній залежності від Інтер-
нету, основні види економічної, 
суспільної, політичної та куль-
турної діяльності в масшта-
бах усієї планети в даний час 
структуруються за допомогою 
Інтернету і довкола нього [6, 
с. 15−17]. Постійно зростаюча 
роль інформації в соціально-
му та державному управлінні, 
стрімкий розвиток інформацій-
но-телекомунікаційного про-
гресу і досягнутий рівень інфор-
матизації органів державної 
влади дають підстави сучасним 
ученим уже сьогодні говорити 
про нову функцію держави − 
інформаційну. У цьому зв'язку 
цілком закономірно виникає 
необхідність узагальнення су-
часних правових досліджень 
щодо інформаційної функції 
держави. 

Становлення інформаційно-
го суспільства  є передумовою 
для еволюційного переходу кра-
їни до наступної стадії розвитку, 
технологічною основою якої є 
індустрія створення, обробки, 
збереження і передачі інформа-
ції. Державі належить провідна 
роль у формуванні інформацій-
ного суспільства, що координує 
діяльність різних суб'єктів сус-
пільства в процесі його станов-
лення, сприяє інтеграції людей 
в нове інформаційно-техноло-
гічне оточення, розвитку галузей 
інформаційної індустрії, забез-
печенню прогресу демократії і 
дотримання прав особистості в 
умовах інформаційного суспіль-
ства. В Україні офіційно прого-
лошено, що побудова інформа-
ційного суспільства є одним із 
пріоритетів державної політики. 

Держава та суспільство як 
дві надскладні соціальні систе-
ми не можуть ефективно вза-
ємодіяти без інформаційного 
обміну. Ключова роль у цьому 
процесі належить державі, яка, 
здійснюючи управління соці-
альними процесами, повинна 
бути інформаційно відкритою 
для інших суб'єктів суспільних 
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відносин. У зв'язку з цим акту-
алізується проблема наукового 
аналізу інформаційної функції 
держави. 

Структура будь-якої сис-
теми (біологічної, технічної 
або соціальної) визначається 
її функціями. Безвідносно до 
функцій узагалі не можна сказа-
ти що-небудь про ефективність 
і доцільність структури якого-
небудь об'єкта. Інформатиза-
ція суспільства, створення баз 
даних та баз знань, глобальних 
інформаційних систем, форму-
вання всесвітнього інформацій-
ного простору підштовхують до 
нової еволюції функції держави. 

Актуальність входження 
України в інформаційне суспіль-
ство поступово усвідомлюється 
вітчизняним науковим і політич-
ним співтовариством, про що, 
зокрема, свідчить низка нома-
тивних правових актів у сфері 
інформації. Сучасний розвиток 
юридичної науки характеризу-
ється посиленою увагою науков-
ців до трансформації правової 
форми організації суспільних 
відносин та з'ясуванням функці-
онального призначення держа-
ви в цьому процесі. Наприклад, 
у працях вітчизняних учених 
І. В. Арістової, В. М. Брижка, 
В. Д. Гавловського, В. В. Грицен-
ко, Р. А. Калюжного, О. В. Коха-
новської, А. І. Марущака, Г. Г. По-
чепцова, В. Г. Хахановського, 
М. Я. Швеця, В. С. Цимбалюка та 

ін. проаналізовано законотворчу 
та управлінську діяльність дер-
жави у сфері інформації, дослі-
джено низка організаційно-пра-
вових аспектів інформатизації, 
охарактеризовано державно-
правовий механізм захисту пер-
сональних даних, теоретично 
обґрунтовано становлення ін-
формаційного права як галузі 
національного права України, 
визначено основні заходи дер-
жави у сфері інформаційної по-
літики та інформаційної безпеки. 
Значний внесок у дослідження 
діяльності держави та її органів 
в інформаційній сфері зроби-
ли російські вчені А. Б. Агапов, 
Ю.  М. Батурін, І.  Л. Бачило, В.  А. Ко-
пилов, М. М. Рассолов та ін. 

Багато хто з дослідників при-
пускають, що з появою нових 
факторів в результаті інформа-
тизації суспільства, що вплива-
ють на розвиток держави най-
важливішими з яких сьогодні є, 
зокрема, демократичні перетво-
рення та  інформаційно-кому-
нікаційні технології, що стрімко 
розвиваються, в системі функ-
цій держави можуть виникати й 
нові. Інформаційна функція дер-
жави стала об'єктом наукових 
досліджень порівняно недавно, 
оскільки за радянських часів ін-
формаційна діяльність держави 
розглядалася правознавцями 
в контексті політико-правового 
забезпечення існуючої ідеології 
[13, с. 66]. 
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В останні роки почали 
з'являтися наукові публікації, 
присвячені більш глибокому 
дослідженню інформаційної 
функції держави, однак серед 
вчених-правознавців сьогодні 
немає єдиної точки зору на те, 
що як явище виникла, існує і роз-
вивається нова функція держа-
ви – інформаційна і, відповідно, 
щодо конструювання терміна 
«інформаційна функція держа-
ви». Наприклад, існує точка зору, 
що сучасному етапу розвитку 
суспільства більше відповідає 
термін «інформаційно-комуні-
кативна функція держави» [9, 
с. 3−5]. Адже комунікація − 
це обмін інформацією, що має 
на увазі суб'єкт-об'єктні відно-
сини й обов'язкове застосуван-
ня принципу зворотного зв'язку. 
А саме це сьогодні й стає ме-
тою всієї системи державного 
управління, що модернізується 
(мається на увазі проведення в 
Україні адміністративної рефор-
ми), оскільки назріла нагальна 
потреба змінити старий забю-
рократизований стиль взаємо-
відносин влади і громадян, сус-
пільства в цілому. При переході 
на так звану сервісну державу, 
що надає громадянам і організа-
ціям послуги швидко, якісно, 24 
години на добу і 7 днів на тиж-
день, необхідно налагодити вза-
ємодію державних структур із 
громадянами та організаціями, 
ту саму комунікацію, тобто вза-

ємний обмін інформацією, що 
сьогодні має нерівноправний, 
далеко не партнерський і зовсім 
нерівний характер, як того вима-
гають принципи розвитку демо-
кратичного суспільства.

Для мети данного дослі-
дження уявляється необхідним 
проаналізувати сутність інфор-
маційної функції держави з по-
гляду її включення в традицій-
но сформовану в правознавстві 
класифікацію функцій держави 
за різноманітними критеріями 
та дати визначення данному по-
няттю. У функціях держави ви-
являється найбільш глибинне й 
усталене в ній. Функції держави 
являють собою основні напрям-
ки її діяльності, які виражають її 
сутність і соціальне призначен-
ня у сфері управління справами 
суспільства [5, с. 89]. Функції ві-
діграють важливу роль у вико-
нанні державою своєї історичної 
місії (соціального призначення), 
тому що без впливу на ті чи інші 
суспільні відносини держава не 
в змозі розв’язати завдання, що 
стоять перед нею, і досягти від-
повідних цілей [4, с. 13]. Функції 
держави – це напрямок і зміст її 
діяльності, обумовлені призна-
ченням держави і характером 
завдань, що стоять перед нею. 
[12, с. 1176]. На сучасному ета-
пі під функціями держави деякі 
дослідники пропонують розумі-
ти розглянуті в комплексі пред-
мет і зміст діяльності держави 
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в конкретних історичних умовах 
розвитку суспільства та засоби 
й способи, що її забезпечують 
[2, с. 164; 7, с. 20].  У теорії дер-
жави функція означає напрямок, 
предмет діяльності того або ін-
шого політико-правового інсти-
туту, зміст цієї діяльності, її за-
безпечення.

Сучасна наука, залежно 
від того, в чиїх соціальних ін-
тересах здійснюються функції 
держави, поділяє їх на загаль-
носоціальні та функції захисту 
групових інтересів. Загально-
соціальні функції − це довго-
тривалі, спрямовані на задо-
волення інтересів суспільства 
в цілому, всіх його верств, 
напрямки діяльності держа-
ви. Функції захисту групових 
інтересів являють собою такі 
напрямки діяльності держави, 
що спрямовані на вираження і 
задоволення інтересів певних 
соціальних сил − правлячих 
угруповань, за якими стоять 
верстви населення, що станов-
лять соціальну базу здійснен-
ня державної влади. Оскільки 
інформація пронизує всі стадії 
діяльності державних органів, 
які в демократичному суспіль-
стві націлені на задоволення 
інтересів суспільства в ціло-
му, остільки в сучасних умовах 
можна говорити про інформа-
ційну функцію держави і, отже, 
про значення інформаційної ді-
яльності її органів. 

Залежно від важливості й со-
ціальної значущості в суспільно-
му житті тих або інших напрямків 
діяльності держави її функції по-
діляють на головні та похідні. Су-
часна наука визначає, що головні 
функції держави − це найбільш 
загальні, найважливіші напрямки 
її діяльності з реалізації основних 
стратегічних завдань і цілей, що 
стоять перед нею на конкретно-
му етапі розвитку суспільства [5, 
с. 94]. На відміну від численних 
похідних державних функцій, які 
мають супроводжувальний, до-
поміжний або обслуговуючий ха-
рактер та здійснюваних, як пра-
вило, спеціально призначеними 
для цього органами (наприклад, 
охорона здоров'я, оподаткуван-
ня і фінансовий контроль, вища 
освіта, зовнішня торгівля і т.д.), 
головні функції відносяться до 
діяльності держави в цілому, є 
вирішальними, генеральними 
напрямками її внутрішньої й зо-
внішньої політики і виконуються 
всіма або багатьма ланками дер-
жавного апарату. Їхнім об'єктом 
є широке коло соціальних відно-
син, що володіють подібністю, у 
певній великомасштабній сфері 
соціального життя. Дане уявлен-
ня про головні й похідні функції 
держави було сформульова-
но в 70-і рр. XX ст. теоретиком 
держави Н. В. Чорноголовкіним 
[11, с. 134-135] і зберігає свою 
загальнотеоретичну значимість 
дотепер. 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/117206

У сучасному суспільстві 
визначальним фактором ста-
ла інформація, що прискорила 
процеси глобалізації та інтер-
націоналізації. Специфіка ін-
формації як ресурсу впливає на 
«розосереджуванність» елемен-
тів інформаційної функції й змі-
шування її з іншими напрямками 
державної діяльності.

На інформації заснована ді-
яльність законодавчої влади – 
прийняттю законів передує збір і 
обробка інформації (соціальної, 
економічної, політичної), сам 
текст закону є правовою інфор-
мацією, яку держава поширює, 
насамперед, офіційно, а також 
«популяризує». Але більш пока-
зово і масштабно інформаційна 
функція держави виявляється 
в діяльності органів виконавчої 
влади, які постійно здійснюють 
інформаційну діяльність, часто 
не надаючи їй самостійного зна-
чення. Зокрема, в індустріаль-
ному суспільстві однією з пер-
ших і притому найважливішою 
передумовою самого плануван-
ня і регулювання промислово-
го виробництва та розподілу 
продукції було проведення об-
ліку, а саме: обліку підприємств 
і їхнього обладнання; зайнятої 
в них робочої сили; палива, си-
ровини та інших предметів ви-
робничого постачання; наявних 
запасів промислових товарів і 
продукції, що випускається. Об-
лік наявних ресурсів був нероз-

ривно пов'язаний із з'ясуванням 
і оцінкою потреби в них, з об-
ліком виробничого і споживчо-
го попиту. Ця функція держави 
ще на початку ХХ ст. була відо-
ма під назвою «облікова» [3, с. 
332-333] і є нічим іншим, як по-
хідною інформаційної функції. У 
даний час облікова функція про-
довжує зберігати свої позиції, 
особливо в економічній сфері. 
Основним способом виконання 
цієї функції є реєстрація, а саме 
ведення державних кадастрів, 
реєстрів і регістрів. Держава ре-
єструє суб'єктів економічної ді-
яльності, окремі види продукції 
(товарів, послуг), об'єкти прав,  
правовстановлюючі документи і 
зведення з них, ліцензії, патен-
ти тощо. Можна виділити також 
й інші похідні інформаційної 
функції − моніторинг, висвіт-
лення діяльності органів влади 
в засобах масової інформації і 
т.п. Доказом того, що інформа-
ційну функцію виконують органи 
всіх галузей державної влади, є 
активно реалізована у світі кон-
цепція «електронної держави», 
суть якої полягає в активному 
використанні всіма державни-
ми органами у своїй повсякден-
ній діяльності інформаційних 
технологій.

Таким чином, інформаційна 
функція держави виявляється в 
діях всіх гілок державних орга-
нів влади і реалізується в таких
напрямках:
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1) створення інформації 
(умовно її можна назвати пер-
винної) − держава безпосеред-
ньо створює нормативні акти, 
інформація для яких береться, 
зрозуміло, ззовні; 2) супровід 
інформації, що має державне 
значення (насамперед, похідні 
функції обліку, контролю, моні-
торингу; 3) відкритість органів 
державної влади для громадян; 
4) збір, обробка, охорона і за-
хист інформації, необхідної для 
реалізації функцій держави; 
5) створення спеціалізованих 
структур у сфері інформації й 
регулювання їхньої діяльнос-
ті – засобів масової інформації 
(телебачення, радіо, друкована 
продукція), архівів, бібліотек, 
установ культури, освіти (ма-
сова інформація і поширення 
знань); 6) інформаційний обмін 
між органами державної влади 
(усередині держапарату); 7) ви-
користання інформації у вну-
трішніх інтересах держави (для 
виконання всіх інших державних 
функцій); 8) зберігання інфор-
мації на різних стадіях інфор-
маційного процесу; 9) перероб-
ка інформації і створення нової 
(наприклад, рішення виконавчої 
влади, судових органів).

Залежно від спрямованос-
ті розв'язуваних державою за-
вдань функції будь-якої держа-
ви поділяються на внутрішні й 
зовнішні. Внутрішні функції яв-
ляють собою основні напрямки 

діяльності держави всередині 
країни. Вони торкаються прак-
тично всіх сфер життя суспіль-
ства і самої держави: еконо-
мічної, соціальної, політичної, 
духовної, фінансової та ін. Крім 
цього, держава найчастіше ви-
рішує завдання, що виходять за 
межі однієї, окремо взятої сфе-
ри. У силу цього при визначен-
ні переліку внутрішніх функцій 
держави в науковій і навчальній 
юридичній літературі нерідко 
їх не тільки прямо пов'язують з 
різними сферами життя суспіль-
ства, але й повністю ототожню-
ють з ними. Такою була, напри-
клад, позиція низки авторів, які 
класифікували функції держави 
ще в 70-і рр. на функції полі-
тичної охорони ладу (політична 
функція), та економічну, соці-
альну й ідеологічну функції.

Сьогодні при розгляді вну-
трішніх функцій держави також 
допускається іноді їхнє ототож-
нення зі сферами життя суспіль-
ства. Але воно має, як правило, 
не повний, а частковий харак-
тер. Справа в тім, що при кла-
сифікації функцій і виділенні їх 
із загальної системи основних 
напрямків діяльності держави 
поряд з такими функціями, як 
економічна, соціальна, політич-
на та інші, що цілком збігаються 
зі сферами життя суспільства, 
розглядаються також і такі, ко-
трі не збігаються з ними. Серед 
них, наприклад, називаються в 
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різних джерелах такі внутрішні 
функції, як забезпечення режи-
му законності й правопорядку 
в суспільстві; охорони прав і 
свобод громадян; надання соці-
альних послуг; забезпечення на-
родовладдя; розвитку культури, 
науки та освіти; оподаткування 
і фінансового контролю; еко-
логічна функція та ін. Останнім 
часом серед внутрішніх функцій 
держави низка науковців виді-
ляють інформаційну функцію [5, 
с. 100]. Перелік цих та інших по-
дібних їм напрямків діяльності 
держави більшою мірою відпо-
відає сформованому в науко-
вій літературі уявленню про її 
внутрішні функції, ніж повне або 
часткове ототожнення функції 
держави з основними сферами 
життя суспільства.

Зовнішні функції держави 
являють собою напрямки діяль-
ності держави поза її межами, 
які безпосередньо пов'язані з 
розв’язанням завдань та до-
сягненням цілей, що стоять пе-
ред нею на міжнародній арені. 
Останні ніколи не були й прак-
тично не можуть бути однакови-
ми для всіх державних утворень 
і держав. Вони залежать, зокре-
ма, від характеру існуючого в 
країні політичного режиму і типу 
держави, етапів розвитку самої 
держави, міжнародної обста-
новки, що складається у світі, 
характеру взаємин співіснуючих 
одна з одною держав.

При класифікації функцій 
держави за даним критерієм 
необхідно враховувати сучас-
ну тенденцію до їхньої інтер-
націоналізації, тобто додання 
внутрішнім функціям міжнарод-
ного значення, їх тісна взаємо-
дія з зовнішнім середовищем, 
взаємозв'язок внутрішньої і зо-
внішньої політики держави. Ця 
тенденція пояснюється тим, 
що кожна держава не існує ізо-
льованно від інших, усі держа-
ви зв'язані узами міжнародного 
співтовариства, необхідністю 
брати участь у розв’язанні гло-
бальних проблем, отже, вони по-
винні погоджувати свої інтереси 
із загальними інтересами даного 
співтовариства [8, с. 101-102]. 

У сучасній науці можна спо-
стерігати тенденцію відмовлен-
ня від класифікації функцій дер-
жави на внутрішні й зовнішні, 
тому що і ті, й інші тісно пов'язані 
між собою, діють у певній єднос-
ті, доповнюючи одна одну, тому 
що сьогодні будь-якій державі 
властиві загальні функції, що 
здійснюються як усередині кра-
їни, так і за її межами. З ураху-
ванням цього, оскільки держава 
регулює інформаційні процеси 
як усередині країни, так і за її 
межами у відносинах з іншими 
державами, причому внутрішня 
реалізація інформаційної функ-
ції неможлива без планованої 
активної зовнішньої інформацій-
ної взаємодії, остільки інформа-
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ційну функцію доцільно вважати 
і внутрішньою, і зовнішньою. Зо-
крема такої думки дотримують-
ся деякі сучасні українські пра-
вознавці [10, с. 52-53]. 

Класифікуючи функції дер-
жави за тривалістю дії на постійні 
та тимчасові, буде правомірним 
стверджувати, що інформаційна 
функція є постійною, тому що 
вона існує на будь-якому етапі 
розвитку держави. Однак її зна-
чимість й інтенсивність реаліза-
ції на кожному етапі різняться. 
Наприклад, в умовах глобаль-
ної інформатизації реалізація 
інформаційної функції держави 
набуває особливу значимість й 
інтенсивність.

Сучасні правознавці кла-
сифікують функції держави на 
спеціальні та неспеціальні [1, 
с. 55]. Спеціальні (первинні) 
функції властиві тільки держа-
ві й тільки вона в особі своїх 
органів забезпечує їхню реалі-
зацію (організація і здійснення 
державного управління, соці-
альний захист населення й ін.). 
Неспеціальні функції держави 
характеризують її діяльність як 
звичайного суб'єкта цивільно-
правових відносин (наприклад, 
у сфері власності та ін.). Дана 
класифікація становить осо-
бливий інтерес при розгляді 
держави як корпорації, що за-
стосовує форми і методи діяль-
ності, характерні для приватних 
компаній.

В інформаційній сфері мож-
на виділити як первинні спеці-
альні, так і неспеціальні функції 
держави. Якщо перші − це пра-
вове забезпечення реалізації 
інформаційної функції, встанов-
лення основ відповідальності за 
правопорушення в інформацій-
ній сфері, то другі − забезпечен-
ня розвитку науково-технічного 
потенціалу і технології вироб-
ництва, маркетинг і ринок про-
дукції, управління інвестиціями, 
розвиток робочих місць і підго-
товки кадрів та ін.

З урахуванням цього мож-
на дійти такого висновку. У ши-
рокому розумінні інформаційна 
функція − це загальносоціальна 
головна функція держави, в якій 
можна виділити дві похідні функ-
ції: функцію інформаційного за-
безпечення діяльності держави 
в цілому, її органів, установ, по-
садових осіб та інформаційно-
комунікативну функцію, тобто 
функцію інформаційного обслу-
говування громадян – діяльності 
державних і суспільних органів, 
організацій, установ, посадових 
осіб щодо задоволення потреб 
і законних інтересів громадян в 
одержанні необхідних зведень, 
повідомлень, знань, що стосу-
ються політичних, економічних, 
соціально-культурних і соціаль-
но-побутових сторін життєді-
яльності держави, особистос-
ті, суспільства. У свою чергу, 
інформаційно-комунікативна 
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функція, головне призначення 
якої — забезпечення реалізації 
конституційного права громадян 
на доступ до інформації, роз-
падається на низку самостійних 
елементів, головним з яких є ін-
формування населення, що по-
лягає в регулярному і цілеспря-
мованому наданні громадянам у 
встановленому законом порядку 
різних відомостей, повідомлень, 
знань, які об'єктивно, повно і 
вчасно характеризують роботу 
цих органів, а також прийняті 
ними рішення.

Оскільки специфіка інфор-
мації як ресурсу впливає на 
розосереджуванність елементів 
інформаційної функції й поєд-
нання з іншими напрямками дер-
жавної діяльності, то у вузькому 
розумінні інформаційна функ-
ція – це похідна кожної головної 
функції держави – захисту прав 
і свобод людини, економічної, 
соціальної, політичної, тому що 
здійснення будь-якої державної 
функції немислимо без інфор-
маційного компонента. 

На основі проведеного ана-
лізу можна стверджувати, що 
інформаційна функція має всі 
істотні ознаки основних функ-
цій держави, що виділяються 
в науці. Інформаційна функція 
держави являє собою сфор-
мований на сучасному етапі 
розвитку основний напрямок 
діяльності держави в інформа-
ційній сфері, важливість право-

вого регулювання якої зумов-
лена об'єктивними процесами 
глобальної інформатизації. Вона 
безпосередньо виражає і пред-
метно конкретизує сутність су-
часної держави – досягнення 
демократичного громадянського 
суспільства у глобальному ін-
формаційному просторі. Її зміст 
має враховувати загальсоціаль-
ні, групові (корпоративні), на-
ціональні та приватні інтереси 
членів суспільства. У ній реа-
лізується різнобічна практична 
діяльність у сфері інформати-
зації всередині країни та на між-
народній арені. В інформаційній 
функції держави виявляється і 
властива їй на сучасному етапі 
розвитку динаміка соціально-
економічних, політичних і духо-
вних перетворень у житті інфор-
маційного суспільства. Таким 
чином, можна сформулювати 
таке визначення інформаційної 
функції держави: це загально-
соціальна головна функція, яка 
являє собою напрямок її діяль-
ності з розвитку інформаційної 
сфери, що охоплює всю сукуп-
ність відносин, пов'язаних зі 
створенням, збереженням, об-
робкою, передачею інформації 
в усіх сферах життя суспільства, 
зокрема в економічній, політич-
ній, соціальній, правовій, науко-
вій, освітній, управлінській тощо. 
Інформаційна функція є на су-
часному етапі розвитку однією з 
головних функцій держави.
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Павленко Ж. А.

Проанализирован ряд современных правовых исследований понятия информационной 
функции государства. Раскрыто содержание понятия информационной функции государ-
ства. Охарактеризованы производные функции информационной функции государства.  

Ключевые слова: информационная функция государства, информационно-коммуника-
тивная функция государства, сервисное государство, электронное государство.

CONCEPT OF INFORMATION FUNCTION OF THE STATE
Pavlenko Zh. A.

A number of modern legal researches of concept of information function of the state is 
analysed. The maintenance of concept of information function of the state is opened. Derivative 
functions of information function of the state are characterized.  

Key words: information function of the state, information-communicative function of the state, 
the service state, the electronic state.
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УДК 340.12 Т. З. Гарасимів, д-р юрид. наук, доцент 
Львівський держ. ун-т. внутр. справ

ДЕВІАНТНА ПОВЕДІНКА ЛЮДИНИ: 
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Г. Л. Александрова заува-
жує, що діяльність виступає 
лише як інваріант поведінки, 
який указує на її соціальну ви-
значеність, спрямованість. Мож-
на назвати й низку суттєвих роз-
біжностей між ними. По-перше, 
діяльність завжди наділена ха-
рактеристиками усвідомленості 
й цілеспрямованості, соціальної 
організованості, тоді як у по-
ведінці більшою або меншою 
мірою присутні засади спонтан-
ності, хаотичності, вона може 
бути й нецілеспрямованою. По-
друге, феномен останньої при-
таманний усьому живому світу, 
природі; діяльність же – цілко-
вите породження світу соціаль-
ного. По-третє, поведінка є ситу-
ативною, змінною в залежності 
від зміни умов дій, діяльність же 
більш стійка. По-четверте, пер-
ша індивідуалізована, завжди 
містить відбиток суб’єкта – носія 
дії, друга ж переважно є анонім-
ною, деперсоналізованою.

У той же час термін «діяль-
ність» залишається похідним від 
слова «праця» (ще К. Маркс у 
«Капіталі» зазначав, що всі види 
й форми діяльності, так чи інакше 
історично похідні від праці), але 

Методи й засоби поперед-
ження девіантної поведінки 
людини визначалися соціаль-
но-економічними відносинами, 
суспільним буттям і суспільною 
свідомістю, заходами примусу 
й переконання. Проблеми соці-
ального зла завжди були пред-
метом уваги вчених. З давніх-да-
вен філософи і юристи, медики 
й педагоги, психологи й біологи 
приділяють значну увагу дослі-
дженню девіантної поведінки та 
її причин, вивчають різноманітні 
види соціальної патології: зло-
чинність, пияцтво, алкоголізм, 
наркоманію, проституцію, само-
губство тощо. У наш час виника-
ють нові форми девіантної пове-
дінки, що зумовлює необхідність 
своєчасного їх аналізу. 

Певний науковий інтерес до 
цих питань виявили М. Вебер, 
Т. Парсонс, Е. Дюркгейм, 
Дж. і Дж. Болдуїни, Дж. Хоманс, 
М. Хетчер, П. Блау, Г. Блумер, 
І. Павлов, І. Сєченов, О. Ухтом-
ський та їх послідовники, а та-
кож М. Ковальзон, Л. Коган, 
Е. Маркарян, А. Маргуліс та ін.

Мета статті – розгляд деві-
антної поведінки в історично-
правовому ракурсі.
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вона не відбиває всієї суті люд-
ського існування. Такої ж думки 
дотримуються російські вчені 
(Н. С. Злобін, М. Я. Ковальзон, 
Л. Н. Коган, та ін.). Зокрема, 
Г. Л. Тульчинський підкреслює: 
що «Хоча поза діяльністю й не 
існує людини, її сутність багат-
ша, різнобічніша і складніша, ніж 
система її діяльності, і не зво-
диться виключно до останньої» 
[9, c. 8], а Г. С. Батищев вважає, 
що «діяльність не є єдино мож-
ливим універсальним способом 
буття людини, культури, соціаль-
ності, не є єдиним і всеохоплю-
ючим способом взаємозв’язку 
людини зі світом»  [2, c.  23,24].

Тому ми, спираючись на де-
фініцію терміна діяльність, за-
пропоновану А. В. Маргулісом, 
трактуємо як поведінку індивіда 
як специфічно людський спосіб 
існування його і суспільства. Роз-
глядаючи в такий спосіб сутність 
поведінки людини, ми актуалізу-
ємо давній дослідницький підхід, 
що йменується «субстанційний». 
Згідно з ним вивчається співвід-
ношення сутності й існування.

Субстанційний дослід-
ницький підхід розроблявся та 
оформлювався у працях Арис-
тотеля, Ф. Аквінського, Р. Декар-
та, Б. Спінози, Г. В. Лейбниця, 
Ф. Бекона, П. Гольбаха, Дж. Тол-
ланда та ін. Серед їх послідов-
ників – російські вчені В. С. Готт, 
А. Д. Урсул, Н. М. Чуринов, 
К. Х. Момджян, С. Ф. Мартино-

вич, З. М. Оруджев, А. П. Кузнє-
цов, які вивчають співвідношен-
ня реальностей світу з огляду на 
єдність субстанції й акциденції, 
сутності й існування.

До речі, співвідношення суб-
станції й акциденцій досліджу-
ється з глибокої давнини, однак 
докладніше про це йшлося вже 
у працях Аристотеля. Сутністю, 
або субстанцією, філософ нази-
вав те, що існує саме по собі, а 
не перебуває у чомусь іншому. Їй 
притаманна самостійність, на від-
міну від своїх станів, які завжди 
змінні й залежні від будь-чого. І 
хоча сутність, за твердженням 
Аристотеля, є окремим пред-
метом, вона все ж не є чимось 
кокретним, а лише загальним 
носієм усіх властивостей. Тому 
про речі людина може судити 
лише за зовнішніми характерис-
тиками їх сутності. «З`ясовувати 
ж сутність чого-небудь має той 
смисл, що буття ним не є дещо 
інше» [1, c. 129]. Кожна сутність, 
незважаючи на значну кількість 
її зовнішніх проявів, як правило, 
залишається єдиною, оскільки 
за своєю суттю вона становить 
собою суще. Зовнішні ж влас-
тивості не існують без сутнос-
ті, хоч й можуть існувати поза 
нею: «... Бліде дещо притаманне 
для людини, тому що вона блі-
да, але вона не є сама блідість. 
Якби ж про все йшлося, як про 
щось зовнішнє, то не було б ні-
чого першого, про що йдеться, 
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якщо зовнішнє завжди означає 
висловлюване про деякий пред-
мет» [1, c. 129]. Акциденція ж, за 
Аристотелем, – це зовнішні про-
яви, притаманні, але не належні 
сутності. Вони можуть бути по-
стійними (скелет людини) й непо-
стійними (сон людини). У понятті 
«субстанція» мислитель розкри-
ває «єдність, тотожність усього 
того, в чому людський світ по-
стає як сутність». М. М. Чуринов 
зауважив, що «акцидентальне в 
нього виступає як відхилення від 
сутності, недосконале й таке, що 
вимагає поповнення доскона-
лості, повернення до сутності» 
[12, с. 25,26].

Аристотель – представник 
діалектичної традиції пізнання 
світу, а його зарубіжні послі-
довники в питані про субстан-
ційність дотримуються мета-
фізичної традиції, яка об’єднує 
2 основних напрями філософії 
Заходу – номіналізм і реалізм. 
Нині вони розвиваються і тлума-
чаться як неономіналізм і нео-
реалізм, що суперечать один 
одному. Можна погодитися з 
М. М. Чуриновим у тому, що в су-
перечності філософії Середньо-
віччя перебували такі напрями 
досліджень; як номіналістський 
і реалістський [11, с. 3–15]. Роз-
біжності між ними полягають у 
виокремленні природи понять. 
Представники першого напрям-
ку вважають, що поняття – це 
роздуми про назви останніх, їх 

репрезентації, а світ – це сума 
речей, не пов’язаних між собою. 
Інші науковці, навпаки, ствер-
джують, що процеси, речі репре-
зентують поняття, теж існують 
самі по собі.

Фома Аквінський, яскравий 
представник реалістичної шко-
ли, досліджуючи співвідношен-
ня субстанції й акциденції, подає 
субстанцію як суще, основне, а 
акциденцію – як її модифікацію, 
змінний прояв сутнісного: «Сут-
ність істинна й у власному ро-
зумінні міститься в субстанціях, 
а в акциденціях – лише деяким 
чином і в деякому сенсі» [10, 
с. 137]. Однак, як реаліст, він до-
тримується точки зору, що в сут-
ності немає нічого, що наявне 
в явищі, тобто існують поняття 
сутності, а речі (явища) висту-
пають уже їх репрезентаціями: 
«Через сутність річ пізнається 
й визначається у свій рід або 
вид... Сутність є те, що окреслю-
ється за допомогою визначення 
речі...» [10, с. 141]. Акциденції ж, 
на думку філософа, теж прита-
манна сутність, але «лише пев-
ним чином і в деякому сенсі [10, 
с. 137], оскільки володіє вона 
неповним визначенням. Ось 
чому у зв’язку з наявністю акци-
денції мають місце різноманітні 
прояви сутності.

Протилежний погляд у но-
міналіста У. Оккама, для якого 
явища (речі) є сутність, а по-
няття – їх репрезентації, відпо-
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відно, весь світ, на його думку, 
складається з одиничних речей 
і сутностей. Учений перекона-
ний, незважаючи на обов’язкове 
співвідношення із сутністю, де-
які поняття «про будь-яке сутнє 
або про будь-який займенник, 
що вказує на будь-яке сутнє, мо-
жуть істотно впливати на одне й 
те ж поняття «розум» [6, с.137]. 
Це зовсім не означає сутнос-
ті речі, незважаючи на те, що 
таке поняття, загальне для 
будь-якого сутнього, йменується 
«сутнє» (еквівокальне), оскільки 
воно не співвідноситься з одним 
поняттям або з усіма суб’єктами, 
якщо їх трактувати як певні, ви-
значальні для них функції. На-
впаки, слову «сутнє» відпові-
дають різноманітні поняття [6, 
с. 139]. Сутністю ж речі, на думку 
У. Оккама, є сама річ: «буття іс-
нування» не означає що-небудь, 
відмінне від речі» [6, с. 141], а 
тому «буття» означає саму річ» 
[6, с. 143]. 

Необхідно зазначити, що 
низка філософів (І. Дамаскін, 
Ібн-Гебіроль, П. Абеляр, С. Бра-
бантський, Д. Дінанський та ін.) 
до XVII ст. включно продовжува-
ли традицію дослідження суб-
станції й акциденції, створену 
Аристотелем. Однак, починаючи 
із цього періоду, у мислителів 
Нового часу дедалі частіше ви-
никає питання про кількість суб-
станцій та їх відносини з акци-
денціями. Окрім того, деякими з 

них термін «акциденція»  взагалі 
не застосовувався (наприклад, 
П. Гассенді стверджує, що «по-
діл на субстанцію й акциденцію 
неправомірний» [4, с. 20]).

Отже, у філософії Нового 
часу сформувалися 3 основні 
концепції філософської тради-
ції дослідження світу як єдності 
субстанції й акциденції – дуа-
лістична, моністична і плюра-
лістична. На наше переконання, 
тут доцільно розглянути погляди 
лише їх окремих представників.

Р. Декарта небезпідставно 
вважають основоположником 
дуалістичної концепції субстан-
ції. Як зазначає С. Пріст, «він 
поділяє дофілософську думку 
про те, що в деякому розумінні 
кожен з нас володіє свідомістю 
й тілом» [7, с. 40]. Метод Р. Де-
карта полягав у тому, щоб спо-
стерігати за собою, думати про 
себе й вирішувати, якими харак-
теристиками я володію. На осо-
бистому прикладі мислитель до-
водить існування 2-х субстанцій: 
(а) матеріальної, істотною влас-
тивістю якої є простір, і (б) духо-
вної, істотною властивістю якої 
виступає мислення: «Отже, на-
самперед мені здавалося, що в 
мене є обличчя, руки, кістки і що 
я володію всією цією конструкці-
єю, яку можна побачити навіть 
у трупа і яку я визначив як тіло. 
Далі мені спадало на думку, що 
я харчуюсь, рухаюсь, відчуваю й 
думаю; такі дії я відносив щодо 
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душі» [4, с. 22]. Філософ ствер-
джував, що кожній субстанції 
притаманна численна кількість 
атрибутів, через які вона розкри-
вається як сутність.

Як номіналіст, Т. Гоббс не 
визнавав єдності окремого й за-
гального, абсолютизуючи окреме 
й підкреслюючи  існування лише 
окремих тіл, причому духовних 
субстанцій, на його думку, про-
сто не існує. Філософ писав, що 
«тіла займають відповідний про-
стір або «уявне місце» й висту-
пають частиною всесвіту. Оскіль-
ки ж вони зазнають змін, тобто 
можуть у різноманітних видах 
стати почуттям живих істот, вони 
йменуються «субстанція», тобто 
тим, що піддається акциденції. 
Інколи тіла перебувають у русі, а 
інколи у спокої, інколи видаються 
нашим почуттям гарячими, інко-
ли  холодними, інколи такими, що 
мають один колір, запах, смак, 
інколи – інший. І таке розмаїття 
вдаваності, вироблене впливом 
тіл на наші органи відчуття, ми 
сприймаємо за зміни впливаю-
чих на нас тіл і йменуємо їх «ак-
циденції тіл» [3, с. 397]. Таким 
чином, згідно з Т. Гоббсом світу 
притаманна значна кількість суб-
станцій, а акциденції – це супут-
ні субстанціям властивості, що 
виражають сутність тіла, а не їх 
складників.

Б. Спіноза, основополож-
ник моністичної концепції, все 
реально існуюче класифікував 

на 2 категорії: а) існуюче в собі 
і через себе, тобто субстанції, 
і б) існуюче в іншому і через 
інше, тобто модуси. Він запере-
чував поділ буття на субстан-
цію й акциденцію та ввів по-
няття «модус»: стан субстанції, 
стверджував він, це те, що іс-
нує в іншому і подається через 
іншого [8, с.361], зазначаючи, 
що «акциденція – лише модус 
мислення, через те що вона ви-
ражає лише одну сторону. Якщо, 
наприклад, я говорю, що трикут-
ник рухається, то рух – модус 
не трикутника, а рухомого тіла. 
Тому рух щодо трикутника нази-
вається випадковим, а стосовно 
тіла він дійсне буття, або модус, 
адже рух неможливо уявити без 
тіла, без трикутника ж можливо»  
[8, с.271].

Б. Спіноза обґрунтував 
учення про одиничну і єдину 
субстанції, суть якого зводиться 
до наступного: а) субстанція по-
вною мірою існує, що випливає 
із її сутності; б) вона субстанція 
самостійна і становить причину 
самої себе, тобто вона є найви-
щою реальністю, в якій поєднані 
сутність і існування; в) субстан-
ція нескінченна, тобто безмеж-
на, безкрайня в просторі й вічна 
в часі.

 Під терміном «вічність» 
філософ розумів факт нество-
рюваності й незнищеності суб-
станції, відповідно, єдиної при-
чинності самої себе.
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Засновником плюралістичної 
концепції субстанції зазвичай на-
зивають Г.В. Лейбниця. Для його 
концепції характерні прості суб-
станції – монади, які в сукупності 
складають «субстанції складні». 
Він розглядав монаду як суб-
станцію, що не має частин, а зна-
чить, не змінюється під впливом 
зовнішніх чинників (субстанцій 
або акциденцій) і є неділимою. 
Підкреслюючи це, мислитель за-
уважував: «Монади взагалі не 
мають вікон, через які що-небудь 
могло б увійти туди або звідти 
вийти» [5, с.414]. Однак вони все 
ж відрізняються одна від одної 
за своїми властивостями, інакше 
монади були б подібними. Із цьо-
го випливає, що кожна з них за-
знає змін, які в кожній монаді від-
буваються під впливом певних 
внутрішніх принципів. Загалом 
же Г.В. Лейбниць вбачав значен-
ня поняття «субстанцiя» в тому, 
що за його допомогою можна 
дати загальне тлумачення дій-
сності, але неможливо пояснити 
різноманітні спеціальні явища.

Дж. Толанд, І. Кант, А. Голь-
бах, Ф. Гегель, Е. Гуссерль й 
багато інших учених теж дослі-
джували світ як єдність субстан-
цій та акциденцій, однак значна 
кількість різних точок зору сто-
совно чисельності субстанцій і 
акциденцій, що існує в філософ-
ській думці Заходу й донині за-
тьмарює гносеологічну сторону 
порушеного питання.

Традиція вивчення єдності 
субстанції й акциденції в росій-
ській філософії характеризуєть-
ся формуванням субстанційного 
дослідницького підходу, що роз-
роблявся В. С. Готтом, А. Д. Урсу-
лом, М. М. Чуриновим та іншими 
науковцями. Цей підхід передба-
чає встановлення специфічного 
способу існування, притаманно-
го системі, й пояснює її власти-
вості й закони організації.

Друга половина ХХ ст. оха-
рактеризувалася соціальними 
процесами, що поставили під 
сумнів багато цінностей та ідеалів 
людства і примусили зневіритись 
у пануванні розуму й порядку, в 
прогресі людської культури й ци-
вілізації. Завершення страшної за 
своїми масштабами другої світо-
вої війни не принесло людству 
бажаних спокою й добробуту. А 
для одного із переможців – ко-
лишнього Радянського Союзу – 
післявоєнна історія закінчилася 
так званим крахом у мирний час. 
Після Освенцима важко зберегти 
віру в людяність і загальнолюдські 
цінності. Як символ безлюдяності, 
він розділив історію на «до» і «піс-
ля»; й останнє виявилося немож-
ливим жити так, як жили «до».

Початок довгоочікуваного 
XXI ст. (і третього тисячоліття – 
Millennium’a) не приніс заспо-
коєння. Американська трагедія 
11 вересня 2001 р. стала такою 
ж знаковою подією нового сто-
ліття, як Освенцим – минулого.
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Вважаємо, що реалістично-
скептичний постмодернізм, як 
реакція на ілюзії багато в чому 
наївного Просвітництва й опти-
містичного Модернізму є також 
однобічним. У наявності – ціл-
ком очевидна проблемна ситуа-
ція: неадекватність (неспівпадін-
ня, невідповідність) соціальних 
реалій (девіацій, девіантності 
суспільства), реакції суспільства 
на них (соціальний контроль) і 
наукового їх осмислення (деві-
антологічних теорій).

Напевно, структурні й ди-
намічні зміни соціальних де-
віацій, недооцінка норм і від-
хилень, низька ефективність 
соціального контролю, як і не-
задоволеність існуючими со-
ціологічними концепціями 
девіантності, спонукають не 
відмовлятися від дослідження 
соціальних девіацій, а вивчати 
їх глибше й конструктивніше. 
Глобальна «девiантизацiя» су-
часних суспільств – ще один до-
датковий арґумент на користь 
радикальної зміни девіантоло-
гічних парадигм. 

У сучасному суспільстві спо-
стерігається значне зростання 
різноманітних девіацій, що є 
наслідком глибоких соціальних 
змін і тривалих кризових проце-
сів в економічній, фінансовій, со-
ціальній і політичній сферах. Такі 
форми девіантності, як організо-
вана злочинність, корупція, ал-
коголізм і наркоманія населен-

ня, відчутно посилені кризою, 
гальмують вихід з неї. Сучасна 
Україна, де зосереджена багато-
манітність девіантогенних чин-
ників, може служити полігоном 
дослідження проявів соціальних 
девіацій. Існує об’єктивне со-
ціальне замовлення, не завжди 
усвідомлене й артикульоване, 
на проведення вітчизняних де-
віантологічних досліджень яви-
ща девіантності у філософсько-
правовому аспекті.

У даній публікації здійснено 
спробу підвести деякі підсумки 
становлення і еволюції девіан-
тології, перш за все вітчизняної. 
Лише осмисливши досягнуте, 
можна вести мову про поступ у 
напрямку висунення нових па-
радигм, обґрунтування інших 
концепцій. Ідеться про творен-
ня нового, неординарного тео-
ретичного підгрунтя, на підставі 
якого можна було б зрозуміти 
незрозуміле. Але подібне за-
вдання здатні виконати лише 
вчені зі свіжим поглядом, не за-
сміченим багажем пережитого й 
переживаного, тобто новатори в 
науці, генератори цікавих ідей і 
нетрадиційних гіпотез.

Але ж неможливо продо-
вжувати вивчення тематики, не 
прагнучи узгодити (принаймні у 
межах конкретної роботи) зна-
чення понять, дефініцій, що сто-
суються досліджуваного нами 
предмета. То ж коротко про тер-
мінологію.



Проблеми філософії права

2011/117 219

До певного часу найпоши-
ренішою у девіантології була 
конструкція «девіантна поведін-
ка» (deviant behavior). Девіантна 
(тобто з відхиленням – від лат. 
deviatio – відхилення) поведінка 
завжди була пов’язана з пев-
ною невідповідністю людських 
вчинків, дій, видів діяльності по-
ширених у суспільстві або його 
групах, відповідним цінностям, 
правилам (нормам) і стерео-
типам поведінки, очікуванням, 
установкам. Це може бути не 
лише порушення норм – фор-
мальних (правових) або нефор-
мальних (мораль, звичаї, тради-
ції, мода), а й девіантний спосіб 
життя, девіантний стиль пове-
дінки, не відповідаючий прийня-
тим у конкретному суспільстві, 
середовищі, групі.

Отже, девіантна поведінка – 
це вчинок, дія людини (групи 
людей), не адекватна і офіційно 
встановленим або ж фактично 
сформованим у даному суспіль-
стві (культурі, субкультурі, гру-
пі) нормам та очікуванням. При 
цьому під поняттям «офіційно 
встановленими» зазвичай розу-
міють формальні, правові нор-
ми, а під «фактично сформова-
ними» – існуючі норми моралі, 
звичаї, традиції.

Необхідно виявити низку ак-
туальних питань філософсько-
правового плану, пов’язаних із 
сутністю й існуванням девіант-
ної поведінки в сучасному сус-

пільстві та специфікою її попе-
редження. Ми зробили спробу 
максимально розкрити розро-
блюваний науковцями упродовж 
тривалого часу в контексті пси-
хологічних, соціологічних, філо-
софських і правових шкіл зміст 
конструкції «девіантна поведінка 
людини» й довести, що на рівні 
об’єктивної діалектики природи 
й суспільства така поведінка є 
способом існування, властивим 
індивідам, які взаємодіють з до-
вкіллям, опосередкованою зо-
внішньою (рухомою) і внутріш-
ньою (психічною) активністю.

Сучасний період суспільного 
розвитку характеризується по-
силеною перебудовою всіх сфер 
життєдіяльності людини, форму-
ванням нових відносин у суспіль-
стві, що, у свою чергу, викликає 
руйнацію традиційних психоло-
гічних установок особистості, со-
ціальної групи, їх соціальної ролі, 
ставить людину в ситуацію са-
мостійних пошуків нових шляхів 
задоволення власних життєвих 
потреб. Брак можливостей для 
самореалізації викликає в осо-
бистості внутрішній дискомфорт, 
негативну реакцію на соціальні 
зміни, незадоволеність собою й 
навколишнім середовищем, що 
доволі часто виступає одним із 
чинників девіантності, існування 
якої вимагає невідкладного не 
лише соціологічного і психологіч-
ного, а й насамперед філософ-
сько-правового осмислення.
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Проблематика досліджень 
філософсько-правового фено-
мену девіації багатоаспектна й 
різноманітна. Її вивчення безпо-
середньо пов’язано з історично зу-
мовленим процесом виникнення, 
зміни, деградації, відмиранням 
соціальної норми як базового еле-
мента культури і служить одним із 
способів збагачення глибинного 
характеру людської присутнос-

ті у світі. Відхилення в поведінці 
можна вважати перманентним 
переходом певних дій зі сфери 
анормативного в нормативне і на-
впаки. У підґрунті вільного вибору 
того чи іншого способу поведінки 
лежить специфічно людська здат-
ність якісно оцінювати всі явища 
й відносини за допомогою аб-
страктної дихотомії «позитивне – 
негативне». 
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Гарасымив Т. З.

Девиантное поведение со времени возникновения общества всегда было опасным для 
социальной стабильности, представляя значительную угрозу для жизни людей, социумов, счи-
таясь нежелательным явлением, а общество через свои институты пыталось предупреждать и 
по возможности блокировать нежелательные формы человеческой жизнедеятельности.

Ключевые слова: девиантное поведение, человек, личность, социальный мир, духовные 
субстанции, девиантологичные теории.

DEVIANT BEHAVIOUR: PAGES OF HISTORY OF LAW OBSERVATION
Harasymiv T. Z.

Since the beginning of society the deviational  ehavior has always been dangerous for 
societal stability and has been of signifi cant danger for human life and society. It was supposed 
undesirable phenomenon and society with the help of its institutes was trying to prevent it and to 
obstruct objectionable forms of human vital activities if possible.

Key words: deviational behavior, human, personality, social world, deviantological theories. 
Надійшла до редакції 19.09.2011р.
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БІЛЯ ВИТОКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЮРИСЛІНГВІСТИКИ –  
ПЕРША РОБОТА В. Д. КАТКОВА

Сучасне демократичне сус-
пільство припускає відкритість, 
прозорість та ефективність пра-
вопорядку. Самі ці характерис-
тики істотним чином залежать 
від мови, якою (і в якій) творить-
ся і здійснюється право.

Точність і ясність юридич-
них формулювань, їх адекват-
не мовне втілення, правильне 
й однозначне  вживання право-
вої термінології багато в чому 
визначають ефективність за-
конодавства, сприяють повно-
цінному захисту прав окремих 
громадян, юридичних осіб, сус-
пільства і держави.

Нагальна необхідність роз-
робки теоретичних основ техніки 
законотворення в Україні, прин-
ципове оновлення вітчизняного  
законодавства відповідно до єв-
ропейських і світових стандартів 
ставлять низку філософсько-
методологічних питань, зокрема 
щодо логіко-семіотичного аналі-
зу мови права.

Мова права  –  одна з профе-
сійних мов, що виникли на основі 
літературної національної мови 
(поряд з мовами медицини, 
техніки, мистецтва тощо). Вона 

включає в себе низку відносно 
самостійних видів: мову законо-
давства і підзаконних правових 
актів, мову правозастосовчої 
практики, мову юридичної на-
уки та юридичної освіти, мову 
юридичної журналістики  тощо. 
Крім того, предметна специфі-
ка галузей права визначає до-
даткові  особливсті кожної з цих 
підмов, які у свою чергу також 
поділяються на кілька видів – 
мови цивільного, кримінального, 
міжнародного тощо права, мови 
відповіних видів судочинства  
тощо.

Хоча цілком очевидно, що 
права без мови немає і бути не 
може, дослідження їхньої вза-
ємодії впродовж усієї історії пра-
вової рефлексії знаходилися так 
би мовити  «на периферії», і про 
саму цю взаємодію впродовж 
багатьох століть згадували голо-
вним чином у зв'язку з розроб-
ками техніки та методики скла-
дання і тлумачення  правових 
текстів (словесне, філологічне 
або граматичне тлумачення).

Починаючи з класичної ан-
тичності, філософи прагнули 
до конструювання максимально 
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повних систем, в яких велико-
го значення надавалося тій те-
оретичній галузі, яку сьогодні  
називають  філософією права 
(Платон, Аристотель,  Томас Ак-
вінський, Гоббс, Юм, Монтеск'є, 
Руссо, Кант, Фіхте, Гегель та ін.).  
Багато хто з названих мислите-
лів  зробили  внесок у розвиток 
іншої сфери теоретичних інтер-
есів  – філософії мови. Тим ча-
сом, як зазначає Г. Дж. Берман, 
протягом тривалого історичного 
періоду ні в соціальній філосо-
фії, ні в теоретичній юриспру-
денції «не бралися до уваги такі 
формуючі чинники, як мова пра-
ва» [1, с. 39].

Це – не зовсім вірне твер-
дження, і в спільній з В. Д. Ти-
товим монографії [6] нами було 
показано, що інтерес до мови 
права спорадично виявлявся 
впродовж всієї історії філософ-
сько-правової, законотворчої 
та практико-юридичної реф-
лексії. Зокрема, на підставі ро-
біт «До аналізу основних по-
нять юриспруденції» (1905) [2] і 
«Jurisprudentiаe novum organum 
(Реформована загальним мо-
вознавством логіка та юриспру-
денція)» (1913) [4] було показа-
но, що першим у світі юристом, 
який став систематично дослі-
джувати мову права, був наш 
співвітчизник, харківський, а по-
тім одеський цивіліст і теоретик 
права Василь Данилович Катков 
(1867 – 1919).

На час написання моногра-
фії нам ще не була відома його 
рання праця «Наука і філософія 
права?», яку було видано в Бер-
ліні в 1901 р. [3].

Метою даної статті є аналіз 
основних положень цієї роботи. 
Незважаючи на те, що після пу-
блікації цієї праці пройшло по-
над століття, багато міркувань, 
висловлених у ній В. Д. Катко-
вим, зберігають свою актуаль-
ність і в наші дні.

Головне питання, якому 
присвячена ця невелика моно-
графія, – з'ясування того, що 
слід розуміти під «правом». Кат-
ков протиставляє дві провідні в 
його час течії у праворозумінні – 
німецьку та англійську. Якщо 
перша течія була досить добре 
відома в Росії тих часів, то дру-
га, за винятком творів Бентама, 
була практично невідомою. Як 
можна зрозуміти інтригуючий 
знак питання в назві цієї книги, 
він схильний відносити англій-
ську юриспруденцію до «науки», 
що дає позитивне і практично-
продуктивне знання, а німецьку – 
до «філософії», тобто до сфери 
спеку-лятивного і практично-де-
зорієнтуючого розуміння.

Уже в цій ранній роботі Кат-
ков передує проблематику своїх 
більш пізніх творів, використо-
вуючи методи мовознавства до 
інтерпретації філософсько-пра-
вових проблем. Спираючись на 
широке історико-лінгвістичне 
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підгрунтя, він аналізує похо-
дження і вживання основних по-
нять юриспруденції – категорій 
«права» і «закону», – в античній 
та сучасній німецькій літературі 
та британській традиції.

«Ставлячи в основу поняття 
«закону» (law), англійські юрис-
ти (Austin і Holland головним чи-
ном) пролили набагато більше 
світла в цій сфері ведення, ніж 
будь-хто інший. Право є у них 
просто корелятом обов'язку, ви-
значеного законом. Точність і 
стійкість їхньої термінології по-
збавила їх від тих штучних труд-
нощів, неясностей і протиріч, 
якими переповнені твори навіть 
корифеїв німецької літератури » 
[3, с. Y].

Катков вказує на багато-
значність німецького терміна 
Recht, який завжди переклада-
ється російською мову як «пра-
во», але в німецькій літературі 
він вживається і в значенні «за-
кону». «Вживаючи інколи у двох 
суміжних фразах одне і те ж 
слово (Recht), німецький учений 
не помічає, що обидва рази в 
голові його позв'язуються з цим 
словом різні поняття» [Там же, 
c. YI]. Катков виступає проти 
«нерозбірливого переймання» і 
наслідування німецької вченості 
вітчизняними авторами, оскіль-
ки «їх термінологія абсолютно 
чужа російській мові та є наслі-
дуванням невдалої німецької 
термінології» [Там же, c. YI].

Свій аналіз значення терміна 
«право» Катков починає з наве-
дення випадків його вживання в 
контекстах наукової літератури, 
періодичних видань, політичних 
промов, белетристики і буденних 
розмов: «така-то держава пра-
вова, а така-то – неправова» ; 
«у такій-то державі немає пра-
вового порядку» або «безправ-
на держава»; «влада повинна 
підкорятися праву» чи «бути об-
меженою правом»; «право йде 
попереду сили» або «сила йде 
попереду права», або «право 
може бути без сили, а сила без 
права»; «боротьба за право», 
«правове почуття», «правова 
свідомість», «священні, приро-
джені, невідчужувані, природні 
права людини» тощо. « І якщо 
люди через «право» ведуть ві-
йни, влаштовують великі й малі 
революції, жертвують своїм 
надбанням, життям і свободою, 
то, ймовірно, ми маємо справу 
з чимось надзвичайно важли-
вим ... Питання про те, що таке 
право, не є, таким чином, лише 
академічним ... Це питання й 
надзвичайної практичної важли-
вості ...» [Там же, с. 2].

Катков наводить вислів Кан-
та: «Юристи все ще шукають 
визначення свого поняття пра-
ва», погоджуючись із тим, що ці 
слова не застаріли й у його дні 
(як і в наші дні! – С. З.). Більш 
того, відзначає Катков, є юрис-
ти, які вважають, що це питан-
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ня не тільки не є вирішеним, а 
й не може бути вирішеним. Але, 
на його думку, «основні поняття 
юриспруденції надзвичайно про-
сті, а труднощі створені штучно; 
вихідний пункт їх – двозначність 
термінології» [3, с. 3].

Термінологічні дефекти 
зумовлені, на його погляд, в 
першу чергу абсолютно недо-
речним пафосом у спробах ви-
значення права іменитими філо-
софами права. «Якщо залишити 
осторонь ці спроби апофеозу 
права... ми побачимо безплідні 
старання, які не мають нічого 
спільного з логікою для визна-
чення цього «основного понят-
тя». Незважаючи на величезну 
кількість витраченої праці, до 
цих пір тут нічого не досягнуто, 
до цих пір це «завдання», «не-
вирішена проблема», «відкрите 
питання». І «наука» права, за 
власною свідомістю юристів, і 
до цього дня позбавлена міцно-
го фундаменту, йде навпомацки 
в темряві ... «Наука про сфінкса, 
про те, чого ніхто не знає!? Слу-
жіння тому, чого ніхто визначити 
не може!?» [Там же, с. 6].

Як приклад Катков наводить 
визначення права, яке дав Р. фон 
Ієрінг: «Право є сукупність дію-
чих у державі примусових норм» 
(«Der Inbegriff der in einem Staat 
geltenden Zwangsnormen» – 
Rudolf von Ihering, Der Zweck im 
Recht. 3 Aufl .1895. I Bd., S. 320 [ 
цит. за Катковим].

Це «визначення», як спра-
ведливо зауважує Катков, міс-
тить логічні та юридично-смис-
лові дефекти.

По-перше, про яку примусо-
вість йдеться? Моральні норми 
теж мають примусову силу, але 
вона зовсім іншого роду, ніж при-
мусовість юридичних норм.

А як бути з нормами міжна-
родного права? Адже в ньому 
не діє примус окремої держа-
ви. Так що, норми міжнародного 
права не є правовими? – Тоді 
вони або не норми права, тоб-
то міжнародного права не існує, 
або слід виключити ознаку при-
мусу з характеристики правових 
норм. Але елемент примусу все 
ж в них присутній! Протиріччя.

Каткову відомо, що вихід з 
цього протиріччя знайшов Дж. 
Остін, який у «лекціях з юри-
спруденції» запропонував нази-
вати норми національного права 
законами (laws), а норми між-
народного права – позитивною 
міжнародною мораллю.

У вітчизняній літературі 
В. Д. Каткова відносять до позити-
вістів [6, с. 35]. Але при всій сим-
патії до позитивізму Бентама та 
Остіна, Катков – не цілком позити-
віст. Він вважав, що «юриспруден-
ція не є наукою в строгому сенсі 
цього слова, а є мистецтвом, або 
(якщо вже так подобається титул 
науки для юристів) практичною 
наукою, життєвий початок якої по-
лягає в меті» [3, с. 9].
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Продовжуючи критику по-
ширених визначень права, він 
ви-ступає проти установи за єд-
ність права і держави. На його 
думку, такій установці супере-
чить як існування міжнародного 
права, так і визнання звичайного 
права [3, с. 9]. Правильніше ду-
мати, що «держава є лише одні-
єю з форм організації для захис-
ту права, і те, що породжується 
державою, може бути названо 
законом, але не завжди правом» 
[3, с. 12]. В. Д. Катков протистав-
ляє таке розуміння позитивіст-
ському підходу: «Позитивісти ... 
ставлять право у безпере-
чний зв'язок із державою та її 
законодавством» [Там же, с. 13].

Але в підході позитивістів 
він бачить безсумнівне раці-
ональне зерно: «Закон існує 
тому, що така була воля законо-
давця. Судове рішення – тому, 
що суд, підлеглий орган влади, 
прийшов до того ж висновку, що 
викладений у судовому рішен-
ні. Причини законів, судових рі-
шень та інших примусових норм, 
отже, ясні й нічого таємничого в 
собі не містять. Будь-яка дер-
жавно-примусова норма є без-
посереднє або опосередковане 
вираження волі законодавця, а 
не якогось таємничого і туман-
ного права» [Там же, с. 14].

З цієї точки зору він піддає 
критиці концепцію природного 
права. «Вчення про природне чи 
філософське право втілює, як і 

вся юриспруденція, дивну суміш 
природних і розумних прагнень 
з помилками і плутаниною. Цей 
домішок розумного до нерозум-
ного і служить причиною, чому 
вчення ці, які багато разів було 
спростовано, до цих пір не вми-
рають» [Там же, с. 16].

Однак і позиція позитивістів 
не уявляється йому цілком по-
слідовною і бездоганною. «Між 
юристами, які вважають себе са-
мими позитивними позитивіста-
ми, які прагнуть самим серйоз-
ним чином до пізнання дійсності, 
як вона є, і які відвертаються від 
будь яких мрій та ідеалізму... не-
має жодного послідовного пози-
тивіста. Під іншим ім'ям, в іншій 
формі, ідеї філософського пра-
ва, нема-нема, та й проглянуть 
то в одному, то в іншому місці їх 
праць» [Там же, с. 16].

Таким чином, йдеться не 
про тотальне заперечення всі-
єї проблематики і всього змісту 
природного права або, навпаки, 
юридичного позитивізму. «Не-
має людини, яка могла б ухи-
литися від притягальної сили 
ідеалів. Навряд чи це було б і 
бажано. Але той, хто претендує 
на титул вченого або освіченої 
людини, повинен строго роз-
різняти між реальністю якогось 
міфу у світу фантазій, і тією ре-
альністю, якою володіє чинне 
законодавство у порівнянні з 
планами якої-небудь майбутньої 
держави» [Там же, с. 18].
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Ось головна причина того, 
що універсальне визначення 
права, на думку Каткова, немож-
ливе. «Немає права взагалі, а є 
право якоїсь держави і якогось 
часу. Не може бути і загально-
го ідеалу права, придатного для 
всіх часів, усіх народів і обста-
вин » [3, с. 18].

Таким чином, він закликає 
до конкретики в обговоренні 
права, яка вимагає взаємного 
врахування прав та обов'язків. 
«Для розуміння прав і обов'язків 
потрібно, отже, лише розуміння 
наказу, веління, закону. ... Зрозу-
міння закону і є завданням юри-
спруденції» [Там же, с. 24]. 

Однак це не завжди легке за-
вдання. Справа в тому, що закон, 
зважаючи на невизначено – ве-
лику кількість випадків, які підпа-
дають під його дію, як правило, 
формулюється в найзагальніших 
висловлюваннях, не завжди зро-
зумілих через їх абстрактність. 
«Конкретну дію я можу розуміти 
добре, але сказати, чи маю я на 
неї право, я не можу, оскільки не 
знаю, чи обіймає загальний ви-
раз закону, що сюди відноситься, 
і дану дію. Для вирішення поді-
бних сумнівів й існує, між іншим, 
суд» [Там же].

Таким чином, схема «зро-
зуміння закону і права» досить 
проста. Але тоді через що ви-
никають нескінченні дискусії про 
поняття права? Їх витоки Катков 
вбачає у протистоянні двох тер-

мінологічних течій в юриспру-
денції, які він називає греко-ан-
глійською і римсько-німецькою.

«Перебільшена слава рим-
ських юристів, яким приписали 
таку силу філософського мис-
лення, яку вони ніколи не мали 
й самі заперечували за собою, 
була вихідною точкою пануючої 
на континенті течії. Повного сво-
го розквіту вона досягла в робо-
тах німецьких юристів. Виміряна 
передусім кількістю друкарсько-
го паперу, їх слава вплинула і 
на юристів інших країн, більш 
схильних до наслідувальності, 
ніж до самостійного мислення. 
Основну ідею юриспруденції цей 
напрямок вбачає в jus, Recht, 
droit» [Там же, с. 27].

Тим часом, продовжує Кат-
ков, римські юристи не можуть 
бути зразками для наслідування 
у філософії права: «Строго юри-
дичні поняття переплутані у них з 
моральними; закони та позитив-
на мораль в дійсному їх вигляді – 
з законами та мораллю, якими 
вони повинні були б бути, згідно 
з ідеалами часу та осіб» [Там же, 
с. 28]. Повною мірою це відно-
ситься і до численних німецьких 
трактатів про Naturrecht.

Інший напрямок представ-
лено грецькою та англійською 
юрис-пруденціями, для яких 
основним поняттям є «закон» 
(νομος, law). У греків взагалі не 
було розвиненого вчення про 
«право», більш того, при всьо-
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му багатстві мови не було навіть 
слова, що віповідало латинсько-
му jus. Навіть у візантійський пе-
ріод у «Базиліках» Гарменопуло 
вирази накшталт римського jus 
civile, jus naturale, jus gentium 
трактувалися як νόμος πολιτικός, 
νόμος φυσικός, νόμος έτνικός.

Своєрідне продовження і 
розвиток цього підходу Катков 
бачить в англійській юриспру-
денції Локка, Бентама, Остіна, 
Холланда з тим застереженням, 
що «спадкового зв'язку з даного 
питання з грецькою філософі-
єю довести не можна» [3, с. 30]. 
Йому явно близька думка Остіна 
«будь- яке право є створенням 
закону» (every right is creature of 
law), що закон є джерелом прав 
(source from which they fl ow). 
«Права встановлюються зако-
ном і не можуть бути зрозумілі 
без останнього» [Там же].

Протистояння цих двох те-
чій за часів Каткова доходило 
до взаємних звинувачень – нім-
ці вважали, що в англійців не-
має науки про право, англійці 
стверджували, що німецькій 
Rechtwissenschaft бракує здоро-
вого глузду і смаку.

Дійсно, англійській (і взагалі 
англомовній, зокрема, північноа-
мериканській та австралійській) 
традиції є чужим абстрактне 
фі-лософствування про «право 
взагалі», про те, що німці нази-
вають «об'єктивним правом». 
Якщо користуватися німецькою 

ж термінологією, для тради-
ції загального права характер-
не розуміння права як завжди 
«суб'єктивного права». Катков 
нагадує, що, за Остіном, таке 
право завжди супроводжується 
відповідним обов'язком (every 
right implies a corresponding duty) 
[Там же, с. 39]. Гарантувати їх ко-
реляцію може тільки закон – «ве-
ління, розпорядження, наказ ... 
особи, що стоїть вище нас, тобто 
особи, яка може змусити нас під-
коритися її волі» [Там же, с. 40].

Для юриста важливо, під-
креслює Катков, уникати в ро-
зумінні юридичного закону тих 
конотацій, які засновані на поді-
бностях, аналогіях і метафорах – 
(«закони природи», «божі за-
кони», «закони моралі» тощо). 
«Зробивши риторичне перене-
сення слова «закон на занадто 
мало схожу сферу явищ, мис-
лення робить потім зворотню 
помилку, як би по відображенню 
перескакуючи від віддалено схо-
жих фактів на факти людського 
життя, на підставі лише схожості 
слова (закон)» [Там же, с. 43].

Дуже важливо, на думку Кат-
кова, уникати середньовічного 
гіпо-стазірування сутностей, які 
нібито стоять за словами, напи-
саними з великих літер: «Спра-
ведливість, Істина, Добро, Кра-
са, Природа, навіть Право .... все 
ще розглядаються як якісь само-
стійні незалежні реальні сили 
» [Там же, с. 49]. Зокрема, це 
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стосується категорії «справед-
ливості», з якою часто плутають 
уявлення про «право»: «слово 
справедливість часто так само 
мало повідомляє нам, як і нечле-
нороздільне мукання» [3, с. 52].

Ці уточнення дозволяють 
Каткову дещо назблизити тер-
мінологію двох конкуруючих на-
прямків в юриспруденції. «Оче-
видно, що « об'єктивне право» 
приблизно відповідає нашому 
поняттю закону (law, νομος) ..., 
і «суб'єктивне право» – нашому 
праву (right), без будь-яких епі-
тетів» [Там же, с. 54].

Значний інтерес для юрис-
лінгвістики являє аналіз Кат-
ковим історичного розвитку 
уявлень про право у римських 
юристів. Він показує, що вихід-
ним пунктом подальших мірку-
вань була ідея обов'язку або 
повинності, створеної владним 
велінням. Jus є похідним від 
jussum – веління, від «того, що 
наказано: обов'язку або пови-
нності; того, що регулює наше 
життя, оскільки наказувати може 
лише той, хто стоїть вище нас» 
[Там же, с. 67–68]. Цей ранній 
сенс збігався з тим¸ що мають на 
увазі англійські юристи під law як 
наказом (command) і з розумін-
ням lex як generale jussum у де-
яких римських юристів (напр., в 
Авла Геллія).

Катков вказує, що jus було 
похідним від jubeo, від того, що 
наказується народом. У цьо-

му сенсі jus цілком відповідало 
грецькому νόμος та англійсько-
му law. Але jus семантично і фо-
нетично було близьке до jussa, 
jousa і jura – права. Виникла ба-
гата на наслідки непорозуміння 
двозначність jura в сенсі «пра-
ва», rights і jura в сенсі «закони», 
laws.

«Колективна ідея сукупності 
норм або велінь, яка висловлю-
ється згідно з духом мов, що ма-
ють множину, словом jousa, ста-
ло виражатися також і єдиним 
числом jus.

Слово lex не мало двознач-
них значень, як jus, але воно не 
могло бути прийнято юристами 
як загальний термін на зразок 
law і νόμος, оскільки мало в рим-
ському державному житті зна-
чення постанови, виданої на-
родними зборами. Jussum або 
jus було ширше, тому що, окрім 
прав та обов'язків, що виплива-
ли з римського lex, охоплювало 
й інші види постанов, з їх пра-
вами та обов'язками» [Там же, 
с. 69]. В. Д. Катков показує, що в 
ході подальшої історії значення 
слова jus все далі віддаляється 
від вихідного – веління держав-
ної влади або закону в широко-
му сенсі, поки Ульпіан не став 
виводити його етимологію від 
justitia – справедливість [Там же, 
с. 70]. Звідси й беруть початок 
тисячолітні суперечки про при-
мат закону над правом або пра-
ва над законом, співвідношення 
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справедливості та закону, спра-
ведливості й права, які не вщу-
хають і донині.

Як показав у своій першій 
роботі В. Д. Катков, залучення 
історико-лінгвістичного матеріа-

лу допомагає розплутати клубок 
терми-технологічних невираз-
ностей і внести конструктивний 
напрямок в теоретичні дискусії 
філософів права.
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ПЕРВАЯ РАБОТА В. Д. КАТКОВА

Зархина С. Э.

В статье рассматриваются основные философско-правовые идеи первого в мире юрис-
та, который стал систематически исследовать язык права, харьковского и затем одесского 
теоретика права Василия Даниловича Каткова (1867-1919).

Ключевые слова: язык права, философско-правовые идеи, теоретик права. 

AT THE BEGINNING OF NATIONAL JURISLINGVISTICS – FIRST 
V. D. KATKOV'S BOOK

Zarhina S. E.

In this article the basic legal-philosophical ideas of Kharkovian and then Odessian theorist 
of the law Vasily Danilovich Katkov (1867-1919), the fi rst-ever lawyer who began to investigate 
regularly language of the law, are considered. 

Key words: language of the law, legal-philosophical ideas, of Kharkovian theorist of the law.
Надійшла до редакції 19.09. 2011 р.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/117230

УДК 340.15+342.56+352.07(477)18/19 
О. В. Рум’янцев, здобувач при кафедрі судових

 та правоохоронних органів
Національний університет «Юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ВОЛОСНОГО СУДУ ЗА ЗАКОНОМ 
«ПРО ЗЕМСЬКИХ ДІЛЬНИЧНИХ НАЧАЛЬНИКІВ» 

ВІД 12 ЛИПНЯ 1889 Р.

Селянське самоврядування 
й волосний суд як його части-
на функціонували на основі по-
ложень 19 лютого 1861 р. май-
же три десятиліття. За цей час 
відбулися істотні зміни в еконо-
мічному устрої селянського гос-
подарства. Істотно змінились 
уявлення сільського населення 
про цінності, в тому числі й пра-
вові. Про необхідність перетво-
рення волосного суду говорили 
й писали, починаючи з моменту 
його створення. До середини 
80-х ХХ ст. виникла нагальна 
потреба практичних змін, які б 
забезпечили подальше існуван-
ня селянського станового суду в 
нових умовах.

Це розуміли всі, хто стикався з 
селянським самоврядуванням, – 
як чиновники, так і громадські 
діячі. Вони висували пропозиції 
як щодо зміни організації й прак-
тики волосного суду [11], так і 
всієї системи місцевого управ-
ління – від сільської громади 
до повіту [1]. 

Реалізованими виявились 
ідеї, що відповідали поданням 
міністра внутрішніх справ Д. А. 
Толстого. Їхній зміст зводився до 
подолання на селі «фактичного 
безвладдя при формальній ба-
гатоначальності» та його згубно-
го впливу на стан справ на селі 
за допомогою «… адміністратив-
ного нагляду за сільським насе-
ленням і за селянським громад-
ським управлінням із наданням 
відповідних повноважень орга-
нам такого нагляду» [5, с. 126].

Правовими актами, що іс-
тотно змінили умови функці-
онування й діяльність органів 
селянського самоврядування, 
стали закони, затверджені Олек-
сандром III 12 липня 1889 р.: 
«Положення про земських діль-
ничних начальників»; «Прави-
ла про устрій судової частини 
в місцевостях, в яких запрова-
джено зазначене Положення»; 
«Тимчасові правила про волос-
ні суди в тих же місцевостях»; 
«Правила про порядок приве-
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дення в дію Положення про зем-
ських дільничних начальників» 
[8, № 6196].

Предметом дослідження в 
даній статті є «Тимчасові пра-
вила про волосний суд» (далі – 
«Тимчасові правила»). Вони, 
узагальнивши попередню прак-
тику волосного суду, істотно змі-
нили устрій і порядок діяльності 
волосної юстиції. «тимчасові 
правила» діяли впродовж понад 
30 років, а назва «Тимчасові» 
свідчила про намір влади про-
довжити роботу з реорганізації 
системи місцевого управління.

«Тимчасові правила» ство-
рили більш ґрунтовну правову 
базу організації й діяльності во-
лосного суду. Якщо в Положенні 
19 лютого 1861 р. діяльність во-
лосного суду регламентувалася 
18 статтями, то в «Тимчасових 
правилах» їх нараховувалось 
уже 42. Важливим було й те, що 
багато пропозицій, висловлених 
селянами членам комісії М. Н. 
Любощинського з перетворення 
волосних судів, були включені в 
новий закон.

«Тимчасові правила» вне-
сли зміни в організацію волос-
ного суду. Відтепер він складав-
ся з чотирьох постійних суддів і 
кандидатів до них (які заміщали 
суддів у випадку вибуття), що 
обиралися сільськими грома-
дами строком на три роки. При 
розгляді конкретної справи на 
засіданні мали бути присутніми 

не менше трьох суддів (ст. 9). 
Таким чином, створювалася по-
стійна суддівська колегія, в якій 
один із чотирьох суддів призна-
чався головою. Такий склад суду 
впливав на професіоналізацію 
суддівського корпусу. Однак се-
ляни вбачали й негативні сторо-
ни в такій організації суду. «Ра-
ніше, відразу після волі, були 
«чергові судді», і було анітрош-
ки не гірше … Ми не знали, хто 
буде суддею, а тепер всі вони 
відомі, і їх підкупити можна…» 
[14, с. 146].

З 25 до 35 років збільшився 
віковий ценз для волосних суд-
дів. Тепер ними могли бути тіль-
ки селяни-домовласники (ст. 3). 
Ці вимоги відбивали уявлення 
законодавця про консерватизм 
селян-глав родин. Необхідно 
мати на увазі, що до моменту 
запровадження «Тимчасових 
правил» основна маса домов-
ласників була старше 40 років. 
Вона соціально формувалася 
поза безпосереднім впливом по-
міщика й кріпосного права. 

Та ж стаття «Тимчасових 
правил» відбивала факт поши-
рення грамотності в селянсько-
му середовищі – судді мали 
бути «по можливості, грамотні». 
Важливою обставиною, що під-
вищувала значення волосного 
судді в очах односельчан, става-
ли приведення суддів до прися-
ги (ст. 5) і знак судді (ст. 6). Цим 
підкреслювалося важливе для 
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селянської маси державне зна-
чення служби на посаді волос-
ного судді.

«Тимчасові правила» збе-
регли за волосними суддями, як 
обраними посадовцями, пільги, 
встановлені положенням 19 лю-
того 1861 р., а саме: звільнення 
від натуральних повинностей 
і тілесного покарання. Волосні 
судді відтепер одержували гро-
шове утримання із волосного 
бюджету: для голови суду – не 
більше 100 руб., а для судді – 60 
руб.  на рік.

Ст. 18 підтвердила збере-
ження становості в діяльності 
волосного суду за підсудністю, 
хоча й у дещо іншому обся-
зі – проступки підлягали віда-
нню підвідомчим йому особам 
в межах волості, хоча й не на 
землях селянського наділу, про-
ти осіб, що належали до того ж 
стану, і без участі осіб, волосно-
му суду не підвідомчих. Особи 
інших станів, проти яких вчине-
но проступки особами, підвідо-
мчими волосному суду, могли 
відстоювати свої права на вибір 
у волосному суді, у земського 
начальника або в загальних су-
дових установах.

Таким чином, організація 
волосного суду відповідно до 
«Тимчасових правил» набула 
більшої стрункості й чіткості. Ці 
кроки щодо поліпшення устрою 
волосної юстиції відбили ті іс-
тотні зміни, які відбулися у сві-

домості селянства за поре-
формене тридцятиліття й були 
пов’язані зі зростанням самосві-
домості селянства, звиканням 
сільського населення до свого, 
селянського суду, деяким підви-
щенням грамотності населення.

«Тимчасові правила» підви-
щили роль і значення волосного 
суду, оскільки істотно розшири-
ли предмети його відання й по-
вноваження. Це було пов’язано 
з ліквідацією мирового суду та 
передачею частини підсудних 
йому справ відносно селян во-
лосній юстиції. 

За «Тимчасовими правила-
ми» віданню волосного суду з-по-
між цивільних справ підлягали:

1) спори й позови між селя-
нами про нерухоме майно, що 
входить до складу селянського 
наділу;

2) спори й позови між осо-
бами, підвідомчими волосному 
суду, з ціною позову до 300 руб.;

3) ті ж позови, пред’явлені 
до осіб, підвідомчих волосному 
суду, особами цьому суду не під-
відомчими;

4) справи щодо спадкуван-
ня й розподілу між спадкоємця-
ми селянського майна: а) без 
обмеження суми, коли спадко-
ємне майно входить до складу 
селянського наділу, а рухоме 
становить приналежність цьо-
го наділу, і б) коли спадкоємне 
майно, що перебуває в меж-
ах волості, хоча й не входить 
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до складу селянського наділу, 
але вартість його не перевищує 
500 руб. (ст. 15).

Волосний суд одержував 
право розгляду цілої низки про-
ступків, що раніше згідно зі «Ста-
тутом про покарання, що накла-
даються мировими суддями» 
входили до компетенції остан-
ніх. До їхнього числа було відне-
сено: проступки проти порядку 
управління, суспільного благоу-
строю, народного здоров’я, осо-
бистої безпеки, порушень благо-
чиння під час церковної служби, 
порядку й спокою, статутів пас-
портного й будівельного та шля-
хів сполучення, щодо образи 
честі, погроз і насильства, са-
мовільного користування чужим 
майном і його присвоєння, кра-
діжки, шахрайства (статті 30, 31, 
33–39, 41–431, 45–47, 49–51, 
52, 55–57, 61, 65, 66, 69, 70, 
72, 73, 88, 89, 91, 92, 94–96, 98, 
111, 115–118, 118–128, 130, 131, 
132–137, 139–142, 143, 145–153 
й 178–1801, а також статті 169, 
170 й 172–174 за умови, що вар-
тість викраденого або привлас-
неного майна не перевищує 50 
руб., а крадіжка або шахрайство 
вчинені не більше двох разів).

На відміну від попереднього 
періоду, коли підставою для при-
тягнення селян до відповідаль-
ності за проступки був застарі-
лий «Статут сільський судовий 
для державних селян», «Тим-
часові правила» передбачали 

як підстави тільки норми «Ста-
туту про покарання, що накла-
даються мировими суддями». 
Але при цьому не обійшлося без 
казуїстики. До ст. 17, зокрема, 
були включені проступки, які не-
можливо було описати нормою 
кримінального закону, оскіль-
ки закон, відповідно до вимог 
юридичної науки, не міг уважа-
ти кримінальними такі діяння, 
як: порушення працівником до-
говору найму, укладеного без 
договірного листа (тобто усно); 
неявка на роботу або залишен-
ня її після одержання завдатку; 
«марнотратство й пияцтво», 
коли останні призводили до роз-
ладу господарства селянина. 
Наявність таких статей свідчить 
про те, що законодавець сприй-
мав окремі звичаєво-правові 
принципи селянської правосві-
домості та діяльності селянської 
юстиції.

Розширення підсудності ви-
магало підняття на більш висо-
кий рівень судочинства у волос-
них судах. Ст. 23 установлювала 
обов’язок сторін з’явитися в суд 
особисто, хоча передбачалося 
право замінити себе ким-небудь 
із числа рідних, домашніх або 
односельців, як і можливість 
для осіб, не підвідомчих селян-
ському суду, представляти свої 
інтереси через управляючих, 
прикажчиків і т.ін. Свідків викли-
кав суд, і вони зобов’язані були 
з’явитися особисто (ст. 24), а від 
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свідків із числа непідсудних во-
лосному суду осіб можна було 
зажадати письмові показання 
через земського начальника.

Хоча й залишалася низка 
положень, характерних для тра-
диційного селянського судочин-
ства: вирішення справ по сові-
сті й розгляд тяжб і спорів між 
селянами, особливо справ про 
розділ селянської спадщини, на 
основі місцевих звичаїв (ст. 24). 
Так само, як і в Положенні 19 
лютого, передбачався пріоритет 
примирення (ст. 26) щодо спо-
рів і тяжб. Зберігалася й мож-
ливість «мирових» щодо деяких 
проступків. Так, ст. 35 «Тимча-
сових правил» вимагала при 
вирішенні останніх керуватися 
статтями «Статуту про покаран-
ня, що накладаються мировими 
суддями», в тому числі й ст. 20, 
яка встановлювала, що про-
ступки (проти честі й прав при-
ватних осіб – заподіяння образи 
на словах, письмово та дією, на-
клеп на словах або письмово, 
погрози, самоправність, відмова 
в допомозі батькам, самовільне 
збирання плодів, полювання на 
чужих землях, потрави, крадіж-
ки, шахрайство й присвоєння 
чужого майна) «не спричиняють 
покарання у разі примирення 
скривдженого або потерпілого 
збиток з винним у проступку». 
Ст. 22 статуту, що була названа 
серед тих, котрими необхідно 
керуватися волосним суддям 

при винесенні рішень, стверджу-
вала, що визначене вироком по-
карання скасовується внаслідок 
примирення зі скривдженим у 
перелічених вище випадках [13, 
с. 75, 89]. Усе це закріплювало 
досить поширене в селянському 
середовищі примирення після 
винесення судового рішення.

Більш чітко формулювалася 
й шкала покарань за проступки. 
До їх числа було введено догану 
в присутності суду та збережено: 
грошове стягнення (штраф) – 
від 25 коп. До 30 руб.; арешт 
було збільшено до 15 днів, при-
чому передбачалася можли-
вість «суворого арешту» (на хлі-
бі й воді, що лікарями того часу 
визнавалось тілесним покаран-
ням), за крадіжки й присвоєння 
чужого майна строк арешту міг 
бути збільшений до 30 днів. Збе-
рігалося й покарання різками до 
20 ударів (ст. 33).

Збільшення тривалості аре-
шту й розміру штрафу було 
пов’язано з тим, що у відання 
волосних судів передавалися 
більш серйозні проступки, що 
раніше розбиралися мировими 
суддями, і за які останні мали 
право призначити штраф до 300 
руб., арешт до 3 місяців і навіть 
тюремне ув’язнення. 

У цілому покарання селян за 
вироками волосного суду відпо-
відно до «Тимчасових правил» 
відрізнялися м’якістю. Це давало 
привід недоброзичливцям во-
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лосного суду висловлювати дум-
ку про привілейовану підсудність 
селянства. Але головна причина 
цього полягала в тому, що гра-
нична вартість викраденого або 
привласненого майна (за що в 
мировому суді передбачалися 
більш суворі покарання) знижу-
валася з 300 руб. до 50 руб.

«Тимчасові правила» ви-
магали ведення книги запису рі-
шень волосного суду. У неї запи-
сували й мирові угоди. Важливим 
нововведенням було й те, що за-
кон дозволяв ведення діловод-
ства у волосному суді не тільки 
волосними писарями, на адресу 
яких було висловлено чимало 
дорікань, а й одному з волосних 
суддів, але в обох випадках – під 
контролем голови (ст. 11).

Рішення волосних судів мо-
гли бути оскаржені протягом 30 
днів земському начальникові. 
Остаточне рішення приймало-
ся повітовим з’їздом земських 
начальників, який мав право 
не тільки скасовувати рішення, 
ухвалені з порушенням підсуд-
ності, але й передавати справу 
для вирішення по суті в інший 
волосний суд, а також, на від-
міну від попередньої норми ука-
зу від 14 лютого 1866 р. [9, № 
43014], приймати нове рішення 
по суті (ст. 31-32).

Перелічені вище статті 
«тимчасових правил» дозволя-
ють стверджувати, що було зро-
блено серйозний крок з удоско-

налення організації й діяльності 
волосної юстиції, фіксації норм 
винесення покарань, розши-
рення компетенції, проте одна 
обставина зводила нанівець зу-
силля щодо створення істинно 
народного селянського суду.

Цією обставиною стало за-
провадження контролю за ді-
яльністю волосного суду з боку 
місцевого дворянства в особі 
земського начальника. Посилен-
ня влади в сільській місцевості 
було здійснено так, щоб  макси-
мальною мірою підпорядкувати 
селянське самоврядування, в 
тому числі й волосний суд, новій 
посадовій особі. Особливо оді-
озними, оскільки вони повністю 
суперечили принципам органі-
зації й діяльності суду, закріпле-
ним Судовими статутами Олек-
сандра II, стали два моменти.

Першим було надання зем-
ському начальникові не тільки 
адміністративних, але й судових 
повноважень стосовно селян-
ства. При підготовці реформи 
Д. А. Толстой спеціально огово-
рював необхідність такого поєд-
нання, стверджуючи, що інакше 
нові органи адміністративної 
влади «ніколи не набудуть того 
морального серед населення 
авторитету, тієї привабливості 
дійсної влади, без яких навряд 
чи можлива успішна діяльність 
щодо завідування селянською 
справою». Але навіть прихиль-
ники посилення державного 
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контролю за селянським само-
врядуванням, які позитивно 
оцінювали вплив земського на-
чальника на селянське само-
врядування, відзначали, що ін-
ститут земських начальників був 
«спотворений» передачею їм 
судових функцій [4, с. 179].

Другим моментом була 
можливість обіймати пост голо-
ви суду, за рішенням повітово-
го з’їзду земських начальників, 
волосним старшиною. Відразу 
пригадуються нижні й верхні 
розправи в державному селі, 
створені реформами графа 
П. Д. Кисельова, начебто й не 
минуло 50 років і не було ска-
сування кріпосного права та за-
провадження судової реформи.

Однією з дієвих форм про-
тесту проти такого змішування 
адміністративних і судових функ-
цій стали рішення про непризна-
чення волосних старшин голо-
вами волосних судів, прийняті 
з’їздами земських начальників в 
окремих губерніях [2, с. 383].

Влада земського началь-
ника відносно волосних судів 
ставала всеосяжною. Згідно 
зі ст. 13, на нього покладався 
«найближчий і безпосередній 
нагляд» за волосними судами, 
для чого він був зобов’язаний не 
менше двох разів на рік робити 
ревізію кожного суду в межах 
своєї дільниці. Скарги про мож-
ливе порушення підсудності, так 
само як і спори про неї, також 

приймав земський начальник 
(ст. 20, 21). Останній став і тією 
особою, якій можна було пода-
вати скарги для передачі їх на 
розгляд волосного суду (ст. 22). 
Земський начальник приймав 
остаточне рішення про застосу-
вання тілесних покарань. Скарги 
на вироки волосного суду також 
подавалися земському началь-
никові, а касаційною й апеляцій-
ною інстанцією, що мала право 
скасувати прийняте рішення або 
заново вирішити спір по суті, був 
повітовий з’їзд тих же земських 
начальників (ст. 32).

Порушення принципу поді-
лу влади суперечило не тільки 
положенням Судових статутів 
1864 р., але й здоровому глуз-
ду, а тотальний контроль з боку 
земського начальника над усі-
ма складовими селянського са-
моврядування призвів до різко 
негативного ставлення до вве-
деної посади. Більшість думок 
сучасників була одностайною: 
за короткий строк діяльності 
земські начальники вселили ціл-
ковиту неприхильність до себе з 
боку селянства. В окремих міс-
цевостях справа доходила до 
вбивства селянами найближчих 
своїх «піклувальників».

Такими ж були й настрої 
селян. Вони вважали, що їхнє 
самоврядування перестало іс-
нувати після того, як земський 
начальник одержав право од-
ноособового контролю за ді-
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яльністю його органів і переда-
чі рішень сільського сходу для 
скасування до повітового з’їзду, 
затвердження кандидатів, обра-
них на громадські посади. Адже 
поширеним явищем стало при-
значення на волосні й сільські 
посади осіб, «які не мали довіри 
громадян» [10, с. 130, 193]. 

Селяни важко зносили на-
сильство чиновника над своєю 
особистістю. Випадків же сваво-
лі з боку земських начальників 
відносно селянського самовря-
дування було більше ніж до-
статньо, що ставило на порядок 
денний питання про доцільність 
інституту земських начальників.

П. А. Столипін у програмній 
промові до депутатів Держав-
ної думи II скликання (6 берез-
ня 1907 р.) говорив про необ-
хідність створення безстанової, 
самоврядної волості як дрібної 
земської одиниці й при реоргані-
зації місцевого управління про-
понував скасування земських 
начальників. Пізніше, 5 грудня 
1908 р., уже в III Державній думі, 
говорячи про досвід «опіки над 
величезною частиною нашого 
населення», маючи на увазі не 
лише опіку громади над селяни-
ном, але й діяльність земських 
начальників, він стверджував, 
що цей досвід «зазнав уже ве-
личезної невдачі» [12, с. 54].

В. В. Леонтович, маючи на 
увазі в тому числі й земських на-
чальників, відзначав, що «патрі-

архальна влада в руках призна-
ченого міністерством внутрішніх 
справ чиновника являє собою 
щось протиприродне», і ця спро-
ба «відновити патріархальні від-
носини в бюрократичній формі … 
прямо суперечила всьому тому, 
що тоді було потрібно» [6, с. 
212-213].

У той же час значна частина 
земських начальників, на дум-
ку сучасників, «щиро прагнула 
облагодіяти селян» [3; 7]. Але 
основна їхня маса – звичайні 
повітові діячі, для яких служба 
була насамперед підставою для 
одержання платні, а найвище 
завдання – утвердження повної 
влади над мужиком, була дале-
ка від проголошених ідеалів. Го-
ловною серед вимог, які висував 
до земського начальника Чер-
нігівський губернатор Ананьев, 
була «пороти, пороти й пороти!» 
[15, с. 126].

Симптоматично, що «Тимча-
сові правила» зберегли у волос-
ній юстиції тілесні покарання, і 
навіть виросло число проступ-
ків, за які застосовувалися різки. 

Ще однією обставиною, що 
негативно вплинула на окремі 
сторони селянського життя, ста-
ла ліквідація мирового суду. За 
старих часів існував розташова-
ний неподалік суд дільничного 
або почесного мирового судді. 
При всіх його недоліках, він був 
тим елементом судової системи, 
що впливав на впровадження в 
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побут селянства уявлення про 
писаний закон, розуміння того, 
що цей закон відрізняється від 
звичаєво-правових відносин.

«Тимчасові правила» збере-
гли багато чого з того, що стано-
вило суть народного звичаєвого 
права. Пріоритет примирення, 
трудове начало й сімейна влас-
ність, можливість урахування 
особистих якостей учасників 

процесу збереглися завдяки на-
явності норми про волосний суд 
як суд по совісті при вказівці на 
необхідність розгляду справ за 
звичаєм. Більш жорсткі осно-
ви організації волосного суду, 
більша чіткість у визначенні про-
ступків і покарань за них означа-
ли істотне просування вперед, 
незважаючи на збереження ста-
новості.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЛОСТНОГО СУДА ПО ЗАКОНУ
 «О ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНИКАХ» 

ОТ 12 ИЮЛЯ 1889 Г.
Румянцев А. В.

В статье исследуются преобразования в организации и деятельности волостного суда, 
в связи с принятием Закона «О земских участковых начальниках» от 12 июля 1889 г. 

Ключевые слова: волостной суд, организация волостного суда, земские участковые 
начальники.
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IMPROVEMENT OF VOLOST COURT BEHIND THE LAW «ABOUT 
ZEMSKY LOCAL CHIEFS» FROM JULY, 12TH, 1889

RUMJANTSEV A. V.

In article transformations to the organizations and activity of volost court, in connection with 
adoption of law «about zemsky local chiefs» from july, 12th, 1889 are investigated. 
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Державного підприємства «Держпостачання» 
Державного управління справами, м. Київ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НОРМОТВОРЧОСТІ 
ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

Принципово важлива роль 
у забезпеченні злагодженого та 
ефективного функціонування 
державного механізму належить 
виконавчій владі. Саме вона вті-
лює єдність, сутність та функці-
ональну спрямованість держави 
[7, с. 26]. З ускладненням зав-
дань забезпечення цілісності 
держави, соціально-економічно-
го розвитку роль та значення її 
постійно зростають. 

Центральні органи виконав-
чої влади є невід'ємним еле-
ментом системно-структурної 
організації державної влади, що 
покликаний забезпечувати уста-
лену, спеціалізовану, професій-
ну діяльність з формування та 
реалізації державної політики 
в різних сферах соціально-еко-

номічного та політичного жит-
тя, виконання її окремих функ-
цій. Поетапне впровадження в 
ході адміністративної реформи 
в Україні ефективної та раціо-
нальної системи державного 
управління, підвищення ефек-
тивності її діяльності вимагають 
удосконалення нормотворчої 
діяльності центральних органів 
виконавчої влади. 

У зв'язку з цим актуальним 
завданням науки адміністратив-
ного права стає дослідження 
правової регламентації, орга-
нізації процесу нормотворчості 
центральних органів виконав-
чої влади. Державознавці при-
діляють велику увагу вивченню 
особливостей форм управлін-
ської діяльності. На рівні теорії 
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детально виписаними є поняття 
«форми державного управлін-
ня», їх класифікація та основні 
умови застосування. Серед ві-
домих науковців, які у своїх ро-
ботах досліджували теоретичні 
та правові аспекти нормотвор-
чої діяльності, можна відзначити 
В. Авер’янова, Д. Бахраха,
Ю. Битяка, Р. Васильєва, А. Де-
міна, В. Зуя, Л. Коваля, В. Кол-
пакова, А. Міцкевича, Ю. Тихо-
мирова та ін. Проте питання 
нормотворчості центральних ор-
ганів виконавчої влади розкриті 
в них лише фрагментарно, хоча 
уявляються вкрай важливими та 
актуальними. 

Мета даної роботи – проа-
налізувати організаційно-право-
ві засади нормотворчості цен-
тральних органів виконавчої 
влади – зумовлює такі  дослід-
ницькі завдання: охарактери-
зувати правову основу нормот-
ворчості центральних органів 
виконавчої влади, законодавчі 
вимоги організації нормотворчо-
го процесу, виявити існуючі про-
блеми правової регламентації 
та опрацювати пропозиції щодо 
їх розв'язання.

Нормотворчість централь-
них органів виконавчої влади 
виконує важливу роль у загаль-
ному механізмі правового ре-
гулювання та дії права. Вона 
слугує меті проведення у жит-
тя Конституції, законів України, 
актів вищих органів держав-

ної влади. Необхідність цього 
пов’язана з досить високим сту-
пенем узагальненості регуля-
тивних моделей законів, потре-
бою регламентації тих аспектів 
суспільних відносин, які вияв-
ляються надто конкретними для 
законодавчого узагальнення, та 
відповідно вивільненням законів 
від регулювання процедурно-
процесуальних і технологічних 
аспектів правовідносин. При 
цьому нормативно-правові акти 
вказаних органів розглядаються 
наукою адміністративного пра-
ва як найважливіший елемент 
механізму дії законів [1, с. 150]. 
Така функціональна роль зумов-
лює зміст вимоги легальності 
(підзаконності) нормотворчості 
центральних органів виконав-
чої влади – нормотворчість має 
здійснюватися на основі та у 
виконання Конституції, законів 
України та інших законних пра-
вових приписів, а саме актів і 
доручень Президента України, 
актів Кабінету Міністрів Украї-
ни, а також наказів міністерств 
для інших центральних органів 
виконавчої влади. Ці акти ви-
значають не лише основу, але 
й межі нормотворчої діяльності 
центральних органів виконавчої 
влади.

Нормотворчість органічно 
вплетена у процес державно-
го управління, який передбачає 
ухвалення рішень на всіх етапах 
організаційної діяльності для ре-
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алізації всіх функцій, починаючи 
з постановки цілей і завдань і за-
вершуючи контролем [4, с. 54]. 
Завдяки їй забезпечується ди-
наміка державного управління, 
оперативне реагування на по-
треби держави та суспільства в 
нормуванні певних відносин, по-
стійне коригування масштабів і 
характеру правового регулюван-
ня суспільних відносин. Нормот-
ворчі повноваження є важливою 
складовою компетенції даних 
органів, обсяг яких різниться за-
лежно від виду органу. 

Оскільки нормотворча діяль-
ність центральних органів ви-
конавчої влади відноситься до 
державно-правової сфери, що 
спрямована на встановлен¬ня 
регулятивного впливу на сус-
пільні відносини, порядок її 
здійснення має бути точно й 
детально зафіксований. Право-
ве регулювання нормотворчої 
діяльності в цих органах здій-
снюється на трьох рівнях: кон-
ституційному, законодавчому та 
підзаконному.

Конституція України закла-
ла необхідний правовий фунда-
мент здійснення нормотворчої 
діяльності центральних органів 
виконавчої влади, її демокра-
тичне, соціальне, правове спря-
мування. Разом із цим дослі-
джувані питання лише частково 
одержали безпосереднє консти-
туційне регулювання. Так, ч. 3 
ст. 117 Основного Закону Укра-

їни встановила, що нормативно-
правові акти Кабінету Міністрів 
України, міністерств та інших 
центральних органів виконавчої 
влади підлягають реєстрації в 
порядку, встановленому зако-
ном [3; 1996. – № 30. – Ст. 141]. 
Безумовно, Конституція не може 
бути перевантажена процедур-
ними нормами й детально регу-
лювати питання розглядуваної 
діяльності, оскільки це супер-
ечить її юридичній природі, але 
форма актів центральних ор-
ганів виконавчої влади, на наш 
погляд, мала одержати своє 
закріплення в Основному За-
коні. Крім того, звертає на себе 
факт відсутності законодавчого 
забезпечення порядку держав-
ної реєстрації нормативно-пра-
вових актів органів виконавчої 
влади. Негативно на розвиткові 
правової системи держави по-
значається й відсутність закону 
про нормативно-правові акти. 
Закладаючи   підвалини   нор-
мотворчої  діяльності, Консти-
туція України слугує юридичною 
базою для поточного законодав-
ства, оскільки саме на виконан-
ня,  конкретизацію, деталізацію 
і розвиток її положень прийма-
ються інші нормативні правові 
акти.

Закон України «Про цен-
тральні органи виконавчої вла-
ди» від 17.03.2011 р. у статтях 
15, 23 закріплює повноваження 
центральних органів виконавчої 
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влади приймати акти у формі 
наказів [3; 2011. – № 38. – Ст. 
385]. Цей Закон є довгоочіку-
ваним, важливим і необхідним 
кроком у створенні надійної 
правової бази функціонування 
центральної ланки виконавчої 
вертикалі. В аспекті нормотвор-
чої діяльності її органів він вста-
новлює основні вимоги щодо 
характеру нормативно-право-
вих актів центральних органів 
виконавчої влади та порядку їх 
видання, визначаючи: 1) місце 
актів центральних органів вико-
навчої влади в системі правових 
актів; 2) їх обов'язковість; 3) пи-
тання набуття юридичної сили; 
4) оскарження актів та здійснен-
ня щодо них нормотворчого 
контролю. Проте дані питання 
регламентовано здебільшого 
стосовно нормотворчої діяль-
ності міністерств, тоді як щодо 
актів інших центральних органів 
виконавчої влади законодавцем 
застосовано усічену модель ре-
гулювання. 

Серйозна увага з боку зако-
нодавця питанням нормотворчої 
діяльності міністерств цілком 
обґрунтована з точки зору по-
кладеного на ці органи одного з 
пріоритетних завдань щодо фор-
мування та реалізації державної 
політики у певній сфері – забез-
печення нормативно-правового 
регулювання. Закріплення ж ор-
ганізаційно-розпорядчого харак-
теру наказів інших центральних 

органів виконавчої влади поряд 
з відсутністю у ст. 23 Закону 
України «Про центральні органи 
виконавчої влади» правополо-
жень щодо нормотворчості цих 
органів ставить питання щодо 
наявності повноваження цих 
органів видавати нормативно-
правові акти. Але відсутність 
такого повноваження означала 
б позбавлення значної групи за-
гальнодержавних органів осно-
вного правового механізму здій-
снення управління, можливості 
встановлення порядку здійснен-
ня окремих функцій з реаліза-
ції державної політики, а також 
суперечила б нормі ч. 3 ст. 117 
Конституції України, що перед-
бачає можливість не лише мініс-
терств, але й інших централь-
них органів виконавчої влади 
видавати нормативно-правові 
акти. Визначення організаційно-
розпорядчого характеру наказів 
цих органів обмежує змістовне 
спрямування цих актів на забез-
печення організації виконання 
наказів міністерств, актів Кабіне-
ту Міністрів України, Президента 
України, законів та Конституції 
України, але не нормативний ха-
рактер цих актів. У зв'язку з цим 
невключення до змісту ст. 23 За-
кону України «Про центральні 
органи виконавчої влади» норм 
щодо порядку нормотворчої ді-
яльності центральних органів 
виконавчої влади слід розгляда-
ти як прогалину правового регу-
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лювання, що підлягає усуненню 
у законодавчий спосіб. До вне-
сення відповідних змін та допо-
внень до Закону вона має до-
латися застосуванням аналогії 
відповідних частин ст. 15 Закону, 
а також відповідних  підзаконних 
процедурних актів.      

 Важливу роль у законодав-
чому регулюванні питань нор-
мотворчості центральних орга-
нів виконавчої влади відіграють 
й інші положення Закону Украї-
ни «Про центральні органи ви-
конавчої влади», зокрема щодо 
принципів (частин 1, 2 ст. 2) та 
правових засад (ст. 3) діяльності 
цих органів, завдань міністерств 
(ст. 7) та інших центральних ор-
ганів виконавчої влади (ст. 17), 
визначення меж нормотворчих 
повноважень керівників цих ор-
ганів (ч. 2 ст. 8, ч. 4 ст. 19).

До законодавчого блоку 
правової основи нормотворчості 
центральних органів виконавчої 
влади слід також віднести Закон 
України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», від-
повідно до вимог якого розро-
бляються, розглядаються, при-
ймаються та оприлюднюються 
накази центральних органів 
виконавчої влади, які відповід-
но до вимог ст. 1 цього Закону 
визнаються регуляторними ак-
тами [3; 2004. – № 9. – Ст. 79]. 
Спеціальна законодавча основа 
діяльності, в тому числі й нор-

мотворчості,  передбачена для 
центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом. 
Проте на сьогоднішній день 
вона характеризується істот-
ною колізійністю. Так, п. 11 ч. 3  
ст. 7 Закону України «Про Анти-
монопольний комітет України» 
визначає повноваження даного 
органу виконавчої влади при-
ймати з питань, що належать до 
його компетенції, власні норма-
тивно-правові акти у формі роз-
поряджень [3; 1993. – № 50. – 
Ст. 472]. Ця колізія з нормами 
Закону України «Про централь-
ні органи виконавчої влади» до-
лається колізійною нормою ч. 
4 ст. 24 останнього з названих 
законів, що передбачає можли-
вість визначення особливостей 
організації та порядку діяльності 
центральних органів виконавчої 
влади зі спеціальним статусом 
Конституцією та іншими закона-
ми України, актами Президента 
України. Разом із цим вважаємо, 
що це не сприяє як універсалі-
зації юридичної форми право-
вих актів центральних органів 
виконавчої влади, так і вибудові 
чіткої системи нормативно-пра-
вових актів в Україні.

Нормативними актами, в 
яких знаходить своє визначення 
компетенція центральних орга-
нів виконавчої влади, а також 
конкретизуються питання пред-
мета нормотворчості централь-
них органів виконавчої влади, є 
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положення про центральні орга-
ни виконавчої влади, що затвер-
джуються Президентом України. 
При чому компетенція виступає і 
нормативним орієнтиром, і юри-
дичними межами нормотворчої 
діяльності цих органів. Предмет 
нормативно-правового врегу-
лювання на сьогоднішній день 
більш чітко і повно визначений 
для міністерств, а для інших 
центральних органів виконав-
чої влади він або позначається 
одинично, або окреслюється за-
гальними межами компетенції 
цих органів.

Предмет нормотворчос-
ті центральних органів вико-
навчої влади може мати як 
обов'язковий, так і факульта-
тивний характер. Перший зна-
ходить своє закріплення через 
позначення конкретних питань, 
що мають бути врегульовані 
даними органами (наприклад, 
підп. 7 п. 4 Положення про Мі-
ністерство аграрної політики та 
продовольства України [9; 2011. 
– № 31. – Ст. 1326]; підп. 14 п. 
4 Положення про Державну 
службу молоді та спорту Украї-
ни [9; 2011. – № 41. – Ст. 1667] 
та ін.). Це дозволяє гарантувати 
у правовий спосіб унормування 
тих відносин, що відіграють важ-
ливу, а інколи й ключову роль у 
здійсненні державного управ-
ління в певній сфері або галузі 
господарства. Така модель не 
заперечує можливості (факуль-

тативності) прийняття й інших 
нормативно-правових актів, в 
тому числі й внурішньооргані-
заційного характеру, в межах 
загальної предметної підвідо-
мчості органу. Факультативність 
предмета правового регулюван-
ня забезпечується в положеннях 
про центральні органи виконав-
чої влади також через конкре-
тизацію певних сфер відносин, 
в яких він може реалізовувати 
нормотворчі повноваження (на-
приклад, підп. 5 п. 4 Положення 
про Міністерство соціальної по-
літики України [9; 2011. – № 29. – 
Ст. 1227]; підп. 44  п. 4 Положен-
ня про Міністерство надзвичай-
них ситуацій України [9; 2011. – 
№ 29. – Ст. 1236] та ін.). Наяв-
ність поряд з обов'язковим фа-
культативного предмета нормо-
творчої діяльності центральних 
органів виконавчої влади має 
розглядатися як важлива умова 
функціональної мобільності цих 
органів виконавчої влади. 

Нормативно-процесуальним 
актом, який визначає порядок 
діяльності центральних органів 
виконавчої влади, їх органів та 
посадових осіб, є регламент, що 
затверджується міністерствами, 
іншими центральними органа-
ми виконавчої влади на основі 
Типового регламенту централь-
ного органу виконавчої влади, 
затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 
19 вересня 2007 р. № 1143 [9; 
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2007. – № 71. – Ст. 2681]. При-
значенням даного документу є 
розкриття, деталізація положень 
про центральні органи виконав-
чої влади щодо статусу та функ-
ціонування відповідних органів, 
встановлення такого порядку їх 
діяльності, за якого найбільш 
ефективно, раціонально та по-
вно будуть реалізовані повнова-
ження. Питання безпосередньо 
нормотворчої діяльності вста-
новлюються, як правило, в окре-
мому підрозділі регламенту, де 
визначаються правова основа 
нормотворчості, основні етапи 
розробки проекту нормативно-
правового акта, умови набуття 
ним юридичної сили. 

Нормотворчість централь-
них органів виконавчої влади є 
особливим видом юридичного 
процесу, динаміка якого може 
бути відстежена з точки зору 
стадійності. Аналіз регламентів 
центральних органів виконавчої 
влади дозволяє з певним ступе-
нем узагальненості виокремити 
наступні стадії нормотворчого 
процесу. 

Перша стадія – підготовча 
робота та складання проекту 
нормативно-правового акта. 
Розробка проектів нормативних 
актів – складна та кропітка ро-
бота. Чимало недоліків сучасної 
нормотворчої діяльності бага-
то в чому зумовлені невиправ-
даною квапливістю підготовки 
нормативних актів, відсутністю 

достатнього досвіду, кваліфіко-
ваних кадрів, а також необхідної 
теоретичної бази. Серед цих не-
доліків – безсистемність, хао-
тичний розвиток законодавства, 
відсутність науково обґрунто-
ваної системи правових актів 
управління, протиріччя і неузго-
дженості всередині нормативно-
правового масиву [2, с. 286-287].

На даній стадії нормотвор-
чого процесу має здійснювати-
ся постановка завдання норма-
тивно-правового регулювання; 
визначення суб'єкта підготовки 
проекту; збір та аналіз інформа-
ції щодо стану справ у відповід-
ній сфері правового регулюван-
ня та причин, що обумовлюють 
необхідність підготовки проекту; 
визначення предмета правового 
регулювання, альтернативних 
шляхів розв'язання проблеми, 
їх аналіз та встановлення одно-
го як базового; підготовка тексту 
проекту нормативного акта. На 
наш погляд, було б корисним 
доповнити дану стадію ще одні-
єю процедурою – обов'язковою 
підготовкою прогнозу прийняття 
нормативно-правового акта. Як 
зауважував ще у 1978 р. профе-
сор Б. В. Дрейшев, прогнозуван-
ня, що дозволяє бачити резуль-
тати дії актів, які приймаються, 
як й інші наукові методи, має уві-
йти в повсякденну практику дер-
жавного управління [6, с. 130].  

Друга стадія – проведення 
експертиз, узгодження з заінте-
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ресованими органами, доопра-
цювання проекту. Правовий акт 
має забезпечувати оптималь-
ний механізм вирішення того чи 
іншого управлінського завдання. 
Визначення такого механізму 
вимагає юридичної та фактич-
ної обґрунтованості, максималь-
ного врахування та втілення 
спеціальних знань, інтересів 
різних зацікавлених суб'єктів, 
досвіду управлінської діяльнос-
ті.  Реалізація мети даної стадії 
нормотворчого процесу полягає 
в перетворенні проекту в оста-
точно сформоване волевияв-
лення органу державного управ-
ління, готового до прийняття у 
встановленому порядку у формі 
нормативного акта [5, с. 101].

Третя стадія – прийняття 
акта центральним органом ви-
конавчої влади. У правовому 
акті втілюється й об'єктивується 
одностороння воля органу вла-
ди, спрямовується на досяг-
нення певного юридично зна-
чущого результату. На цій стадії 
державна воля отримує своє 
соціально-формальне закрі-
плення і внаслідок цього набу-
ває обов'язковості для учасників 
правовідносин [8, с. 50]. Пріори-
тетно єдиноначальний характер 
центральних органів виконавчої 
влади визначає особливості да-
ної стадії процесу, що здійсню-
ється шляхом підписання акта 
керівником органу. Колегіальний 
порядок ухвалення нормативно-

правових актів передбачений, 
зокрема в таких органах, як Дер-
жавна комісія з регулювання рин-
ків фінансових послуг України, 
Національна комісія регулюван-
ня електроенергетики України. 

Четверта стадія – державна 
реєстрація. Як слушно зауважу-
ється в наукових джерелах, вона 
найбільш відчутно впливає на 
стан забезпечення законності 
підзаконних нормативно-право-
вих актів органів виконавчої вла-
ди. Однак ця робота ускладнена 
сьогодні відсутністю юридичних 
гарантій своєчасного подання 
актів на реєстрацію, повного усу-
нення виявлених органами юсти-
ції невідповідностей актів зако-
нодавству України [4, с. 180].

П'ята стадія – оприлюднен-
ня нормативно-правових актів. 
Воно здійснюється з додержан-
ням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформа-
ції» [3;  2011. – № 32. – Ст. 314]. 
Оприлюднення виконує осо-
бливу процесуальну роль, най-
частіше виступаючи фактичною 
підставою початку юридичної 
дії нормативно-правового акта. 
Під юридичною силою акта ро-
зуміється реальність практично-
го застосування даної правової 
форми управлінських дій в меж-
ах системи державного управ-
ління [1, с. 152]. Вона засвідчує 
здатність правового акта висту-
пати в ролі регулятора адміні-
стративних правовідносин, ви-
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рішувати завдання державного 
управління, здійснення функцій 
і повноважень конкретного орга-
ну виконавчої влади, а також за-
безпечує загальнообов'язковість 
прийнятого нормативно-право-
вого акта, вимогу його неухиль-
ного та точного виконання. 

Нормативно-правові акти 
центральних органів виконавчої 
влади є офіційними документа-
ми з фіксованою інформацією у 
вигляді тексту, призначені для 
передачі у просторі та часі з ме-
тою вирішення певних питань, 
що виникають у процесі здій-
снення державного управлін-
ня. З цієї точки зору цим актам 
властиві нормативна мова, пра-
вова термінологія, певний на-
бір реквізитів. При їх підготовці 
особлива увага має приділятися 
додержанню вимог юридичної 
техніки, правильному їх оформ-
ленню. У зв'язку з цим не менш 
важливу, ніж регламенти, роль у 
правовій основі нормотворчості 
центральних органів виконавчої 
влади відіграють інструкції з ді-
ловодства центральних органів 
виконавчої влади, які розробля-
ються і затверджуються цими 
органами на основі Примірної 
інструкції з діловодства у мініс-
терствах, інших центральних 
органах виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної Республі-
ки Крим, місцевих органах ви-
конавчої влади, затвердженої 
Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 жовтня 1997 р. 
№ 1153 [9; 1997. –  № 43. – С. 
50]. Дані документи забезпечу-
ють детальну регламентацію 
основних дій та процедур нор-
мотворчого процесу з точки зору 
їх змісту, строків виконання та 
кола виконавців, сприяючи якіс-
ній підготовці та опрацюванню 
правових актів.

У цілому для центральних 
органів виконавчої влади перед-
бачено значну нормативно-пра-
вову базу щодо врегулювання 
нормотворчої діяльності, яка 
складається з великого за обся-
гом розгалуженого масиву нор-
мативно-правових актів різної 
юридичної сили. Однак лише 
у своїй сукупності вони здатні 
забезпечити цілісний право-
вий вплив на нормотворчу ді-
яльність. Проведений аналіз 
організаційно-правових засад 
дозволяє виокремити такі риси 
нормотворчості центральних 
органів виконавчої влади: 1) 
нормотворчість цих органів є 
елементом механізму адміні-
стративного регулювання, що 
має підзаконний характер і в 
процесі якого відбувається фор-
мування загальнообов’язкових 
формально-визначених при-
писів і правил; 2) є засобом 
організації та здійснення дер-
жавного  управління, однак при 
цьому процес нормотворчос-
ті сам врегульований правом; 
3) є цілеспрямованою діяльніс-
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тю, що триває в певних часових 
проміжках, містить внутрішні 
елементи – стадії нормотворчо-
го процесу, включає сукупність 
певних дій та процедур. 

Здійснене дослідження до-
зволило вивчити питання пра-
вової регламентації організації 
розробки та прийняття норма-
тивно-правових актів централь-
них органів виконавчої влади. 
Разом із цим слід враховувати, 
що до кола нормотворчої ком-
петенції даних органів входять 
також і повноваження щодо 

участі їх у нормотворчому про-
цесі інших органів державної 
влади, зокрема щодо розробки 
проектів законів України, актів 
Президента України, Кабінету 
Міністрів України та їх внесення 
на розгляд відповідного органу у 
встановленому законодавством 
порядку. Питання правового ре-
гулювання та організації поряд-
ку такого нормопроектування 
заслуговують на окреме вивчен-
ня і можуть бути предметом по-
дальших наукових розробок.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НОРМОТВОРЧЕСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

 В УКРАИНЕ
Шевчук А. А.

Исследована конституционная, законодательная и подзаконная составляющие пра-
вовой основы нормотворчества центральных органов исполнительной власти в Украине. 
Проанализированы законодательные требования, предъявляемые к организации нормот-
ворческого процесса, роль и содержание его основных этапов. Раскрыт ряд проблем право-
вой регламентации нормотворчества данных органов, приведены пути их решения.

Ключевые слова: центральный орган исполнительной власти, министерство, нормот-
ворчество, нормотворческий процесс, нормативно-правовой акт, приказ министерства, иного 
центрального органа исполнительной власти.
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ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES OF LAWMAKING ACTIVITY
IN THE CENTRAL ORGANS OF EXECUTIVE POWER IN UKRAINE

Shevchuk О. A.
Constitutional, legislative and underlegislative components of a legal basis of lawmaking 

activity in the central organs of executive power in Ukraine have been investigated in the article. 
The legislative requirements to the organization lawmaking process, a role and the maintenance of 
its basic stages have been analyzed. A number of problems of a legal regulation lawmaking activity 
this organs have been revealed, ways of their decision have been resulted.

Key words: the central organs of executive power, the ministry, lawmaking activity, lawmaking 
process, the regulatory legal act, the order of the ministry, other central organs of executive power.
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УДК 343. 98.067 – 344.2 В. О. Пелецький, начальник відділення
провадження дізнання Харківського 

зонального відділу Військової 
служби правопорядку, м. Харків

ОБСТАНОВКА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ
ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОВІЛЬНОГО 
ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

У процесі розслідування са-
мовільного залишення військо-
вої частини або місця служби 
необхідно вирішувати низку за-
вдань, одним з найважливіших 
серед яких є з’ясування обста-
вин, що впливають на дії злочин-
ця, вибір ним способу вчинення 
злочину. Подія цього злочину, 
підготовка, що йому передува-
ла, а також приховування слідів 
вчиненого діяння відбувають-
ся в конкретних умовах місця з 
його матеріальною обстанов-
кою, часу, освітлення, прояву 
природно-кліматичних факторів, 
стану служби військ та пропус-

кного режиму у військовій части-
ні тощо. Усі ці умови складають 
обстановку вчинення злочину.

Обстановка вчинення зло-
чину є предметом вивчення всіх 
наук кримінального циклу. Зокре-
ма, в кримінальному праві об-
становка вчинення злочину ви-
значається як ознака об’єктивної 
сторони злочину. На думку В. М. 
Кудрявцева, «місце, час та об-
становка вчинення злочину явля-
ють собою сукупність конкретних 
умов, в яких здійснюється зло-
чинна дія (бездіяльність), роз-
вивається об’єктивна сторона і 
настає злочинний результат» [5, 
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с. 22]. До поняття обстановки 
вчинення злочину в широкому 
сенсі автор включає місце, час 
та інші конкретні умови його вчи-
нення, що, на наш погляд, є ціл-
ком виправданим для побудови 
криміналістичних характеристик 
окремих видів злочинів. Про-
блемі дослідження обстановки 
вчинення злочину в загальній те-
орії криміналістичної методики, а 
також у методиках розслідуван-
ня окремих видів злочинів при-
свячено велику кількість праць 
як видатних криміналістів, так 
і молодих учених [1, с. 49–55; 
6, с. 169–178; 7, с. 544–547; 8, 
с. 153–156, 11, с. 34–40].

Під обстановкою вчинення 
злочину в криміналістичному 
аспекті всі автори розуміють 
систему різного роду взаємоді-
ючих між собою до й у момент 
вчинення злочину об’єктів, явищ 
і процесів, що характеризують 
місце, час, речові, природно-клі-
матичні, побутові та інші умови 
навколишнього середовища, 
особливості поведінки непрямих 
учасників протиправної події, 
психологічні зв’язки між ними та 
інші чинники об’єктивної реаль-
ності, які визначають можли-
вість, умови та інші обставини 
вчинення злочину.

Обстановка як сукупність 
матеріальних об’єктів на місці 
злочину відображає механізм 
злочинної події, особливості дій 
злочинця та інших учасників [3, 

с. 277]. Вона значною мірою ви-
значає та корегує спосіб вчинення 
злочину, в ній виявляються окре-
мі важливі риси особи злочинця, 
який формує (повністю або част-
ково) вказану обстановку, біль-
шою чи меншою мірою пристосо-
вується до неї або використовує її 
без будь-якого пристосовування, 
а іноді навіть без врахування її 
особливостей [10, с. 33].

Елементи обстановки вчи-
нення злочину залишають різно-
го роду сліди-наслідки, на підста-
ві аналізу яких можна отримати 
такі відомості: а) які з вищезаз-
начених чинників передували 
злочину, супроводжували його, 
якими були їх взаємодія, зміст і 
характер впливу на вчинене ді-
яння; б) що в обстановці дослі-
джуваної події було спеціально 
підготовлено злочинцем, а що 
не залежало від нього; в) як в ці-
лому сформоване до й у момент 
вчинення діяння фактичне ста-
новище було використано у зло-
чинних цілях, зокрема при вибо-
рі способу вчинення злочину; г) 
що в даній обстановці сприяло 
і що перешкоджало підготовці, 
вчиненню і приховуванню зло-
чину і як це використовувалось 
злочинцем тощо.

Обстановка вчинення само-
вільного залишення військової 
частини або місця служби скла-
дається із значної кількості чин-
ників, як таких, що перешкоджа-
ють вчиненню злочинних планів, 
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так і тих, що сприяють злочинній 
діяльності. Ці чинники характе-
ризують: місце і час вчинення 
злочину, освітлення та погодні 
умови, якості й властивості ма-
теріальних об’єктів на місці вчи-
нення злочину і пов’язаних з ним 
місцях, організацію охорони та 
пропускного режиму у військо-
вій частині, стан огорожі части-
ни, стан військової дисципліни в 
частині, «атмосферу» у військо-
вому колективі, тобто характер 
взаємовідносин, що склалися 
між військовослужбовцями у 
військовій частині, підрозділі в 
період, який безпосередньо пе-
редував вчиненню злочину, роз-
виненість системи транспортних 
сполучень у районі дислокації 
частини, стосунки між спільни-
ками та співучасниками (за їх 
наявності).

З метою виявлення істотних 
у криміналістичному розумінні 
ознак елементів обстановки вчи-
нення самовільного залишення 
військової частини або місця 
служби вважаємо доцільним 
запропонувати таку їх класифі-
кацію: 1) просторові (характери-
зують місце вчинення злочину і 
пов’язані з ним місця); 2) часові 
(характеризують час вчинення 
злочину, послідовність подій у 
часі та час виникнення різно-
го роду обставин, які супрово-
джують вчинення злочину); 3) 
речові (характеризують якості 
та властивості матеріальних 

об’єктів на місці вчинення зло-
чину і пов’язаних з ним місцях);   
4) природно-кліматичні; 5) пове-
дінково-психологічні; 6) органі-
заційно-управлінські; 7) військо-
во-політичні.

Розглянемо всі зазначені 
чинники обстановки вчинення 
самовільного залишення вій-
ськової частини або місця служ-
би детальніше.

Просторові чинники харак-
теризують місце вчинення зло-
чину і пов’язані з ним місця. Під 
час розслідування самовільного 
залишення військової частини 
або місця служби слід врахову-
вати: а) місце, де відбувалися 
підготовчі дії до злочину; б) міс-
це безпосереднього вчинення 
злочину; в) місце, де залишено 
сліди (у широкому розумінні) 
злочинного посягання; г) місце 
приховування слідів злочину, 
знарядь і засобів його вчинення 
[9,  с. 184].

Дії з підготовки до вчинен-
ня цього злочину, безпосеред-
нє вчинення злочину відбува-
ються, як правило, у військовій 
частині, що представляє собою 
територію у межах казармено-
го, табірного, похідного чи бо-
йового розташування частини. 
У деяких випадках місце служ-
би може не збігатися з розташу-
ванням військової частини. Тоді 
під місцем служби розуміють 
інші місця, де військовослужбо-
вець повинен упродовж деяко-
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го часу виконувати обов'язки з 
військової служби, наприклад, 
місця виконання службових за-
вдань або господарських робіт 
поза розташуванням частини, 
проведення навчальних занять 
або культурно-масових заходів, 
пересування у складі команди 
– ешелон, поїзд, колона тощо. 
Під час перебування військо-
вослужбовця у службовому від-
рядженні місцем його служби 
буде вважатися місце, вказане 
в посвідченні про відряджен-
ня. При нез’явленні військовос-
лужбовця до частини або місця 
служби після закінчення термі-
ну законної відсутності місцями 
підготовки та безпосереднього 
вчинення злочину є ті, в яких 
військовослужбовець перебу-
вав на законних підставах, тоб-
то лікувальний заклад, місце 
проведення відпустки, звіль-
нення, військова частина, з якої 
вибув військовослужбовець 
(при переведенні та поверненні 
з відрядження).

Зважаючи на те, що само-
вільне залишення військової 
частини або місця служби – зло-
чин, що триває, необхідно вка-
зати, що всі вище перелічені міс-
ця пов’язані з початком злочину. 
Всі ж інші місця, а саме: місця 
виявлення слідів (в широкому 
розумінні) перебування військо-
вослужбовця, місця його пере-
ховування, місця приховування 
слідів злочину, місце затримання 

військовослужбовця пов’язані з 
продовженням, закінченням або 
припиненням злочину.

З криміналістичної точки 
зору найбільш цікавими є місця 
на території військової частини, 
що використовуються злочин-
цем для перетину огорожі. Це, 
як правило, місця, які не про-
глядаються з різних напрямків, 
неосвітлені або слабо освітлені, 
малолюдні, в яких огорожа низь-
ка або має пошкодження, що 
дозволяє військовослужбовцю 
залишити територію військової 
частини з найменшою ймовір-
ністю бути поміченим.

До просторових чинників об-
становки вчинення самовільного 
залишення військової частини 
або місця служби необхідно та-
кож віднести існуючу в районі 
дислокації військової частини 
мережу транспортних сполу-
чень, а також віддаленість місця 
дислокації частини від місця про-
живання батьків військовослуж-
бовця або його близьких родичів.

Часові чинники характери-
зують час вчинення злочину, по-
слідовність подій у часі та час 
виникнення різного роду обста-
вин, які супроводжують вчинен-
ня злочину. Час впливає на всі 
етапи виникнення, існування та 
використання доказової інфор-
мації. Урахування впливу часо-
вих чинників в процесі розслі-
дування дає змогу: а) визначити 
час події злочину; б) встанови-
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ти часові зв’язки між фактами; 
в) з’ясувати черговість подій, дій 
або фактів; г) обчислити трива-
лість різних подій [9, с. 184].

Дії військовослужбовців 
строкової служби на початку 
злочину, тобто в момент зали-
шення території військової час-
тини, характеризуються певною 
вибірковістю у часі. Переважна 
більшість (87 %) самовільних 
залишень військової частини 
або місця служби здійснюється 
після вечірньої перевірки, в тем-
ну пору доби. В деяких випадках 
військовослужбовці, які перебу-
вають не в складі підрозділу (не-
суть службу в наряді, виконують 
будь-які інші завдання), залиша-
ють частину в денний час, коли 
весь особовий склад, у тому 
числі їх командири, знаходить-
ся на заняттях. У будь-якому 
випадку використовується час, 
максимально віддалений від 
запланованих за розпорядком 
дня заходів перевірки особово-
го складу. Це дає змогу злочин-
цю до моменту виявлення його 
самовільної відсутності макси-
мально віддалитися від місця 
дислокації військової частини.

Обчислення часу, витраче-
ного на підготовку до скоєння 
злочину, може допомогти у ви-
значенні ступеня суспільної не-
безпечності особи злочинця та 
відмежуванні самовільного за-
лишення військової частини або 
місця служби від дезертирства.

Часом початку нез’явлення 
на службу військовослужбовця 
зі звільнення, відрядження, від-
пустки, лікувального закладу 
вважається закінчення встанов-
леного строку з’явлення, а кін-
цем - час повернення до части-
ни або затримання.

Речові чинники характе-
ризують якості та властивості 
матеріальних об’єктів на місці 
вчинення злочину і пов’язаних з 
ним місцях. Це сукупність, стан 
і взаємне розташування різних 
предметів на місці, де викону-
вались підготовчі дії, місці по-
чатку злочину, місцях виявлення 
слідів перебування злочинця, 
місцях приховування слідів зло-
чину, місці затримання військо-
вослужбовця.

Природно-кліматичні чин-
ники включають в себе погод-
ні умови впродовж усього часу 
вчинення злочину (кількість та 
інтенсивність опадів, температу-
ра повітря), пору року, загальні 
особливості клімату, рельєфно-
топографічні особливості місце-
вості, де розташована військова 
частина.

Одним із важливих поведін-
ково-психологічних чинників об-
становки вчинення самовільного 
залишення військової частини 
або місця служби є «атмосфе-
ра» у військовому колективі, 
тобто характер взаємовідносин, 
що склалися між військовослуж-
бовцями у військовій частині, 
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підрозділі в період, який безпо-
середньо передував вчиненню 
злочину. Атмосфера ворожості, 
нетерпимості, прояви психоло-
гічного та фізичного примусу, 
знущань, інші прояви неста-
тутних взаємовідносин можуть 
відігравати визначальну роль 
у формуванні у військовослуж-
бовця мотиву на самовільне 
залишення військової частини. 
Крім того, істотно впливають 
на вибір злочинцем способу дій 
взаємовідносини зі спільника-
ми або співучасниками, пове-
дінка осіб, які випадково стали 
свідками події злочину, чинили 
протидію злочинцю при зали-
шенні ним території частини, на-
магалися його затримати, або, 
навпаки, допомагали йому пе-
реховуватись, пересуватись від 
частини, надавали одяг, продук-
ти харчування та ін.

Організаційно-управлінські 
чинники складаються з таких 
важливих компонентів повсяк-
денної діяльності військових 
частин, як стан військової дис-
ципліни, стан служби військ та 
організація пропускного режиму, 
якість та ефективність виховної 
роботи й профілактики право-
порушень. Умовами, які спри-
яють вчиненню самовільного 
залишення військової частини, 
можуть бути незадовільна ор-
ганізація пропускного режиму 
та несення служби нарядом 
по КПП частини, патрулем по 

охороні території частини, не-
належне виконання службових 
обов’язків військовослужбовця-
ми, які несуть службу в цих на-
рядах, відсутність контролю за 
особовим складом з боку осіб 
добового наряду підрозділів, 
офіцерів та сержантів, призна-
чених для контролю за виконан-
ням заходів розпорядку дня.

Негативна військово-полі-
тична обстановка в державі, а 
саме: наявність реальних загроз 
незалежності, територіальній ці-
лісності та недоторканості Украї-
ни, перебування держави у стані 
війни з іншою державою, наяв-
ність міждержавного або вну-
трішнього локального збройного 
конфлікту суттєво підвищують 
суспільну небезпечність само-
вільного залишення військової 
частини або місця служби в 
умовах, коли необхідні макси-
мальна чіткість, стійкість та дис-
циплінованість усіх військовос-
лужбовців. В умовах воєнного 
стану або в бойовій обстановці 
підвищується відповідальність 
та застосовуються більш суворі 
заходи покарання за вчинення 
цього злочину, незалежно від 
тривалості знаходження вій-
ськовослужбовця поза межами 
військової частини.

Згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про оборону України» воєнний 
стан – це особливий правовий 
режим, що вводиться в Україні 
або в окремих її місцевостях у 
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разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній не-
залежності України, її територі-
альній цілісності та передбачає 
надання відповідним органам 
державної влади, військовому 
командуванню та органам міс-
цевого самоврядування повно-
важень, необхідних для відвер-
нення загрози та забезпечення 
національної безпеки, а також 
тимчасове, зумовлене загро-
зою, обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадя-
нина та прав і законних інтересів 
юридичних осіб із зазначенням 
строку дії цих обмежень. Тобто 
це період фактичного перебу-
вання України у стані війни з іно-
земною державою.

Бойова обстановка – період 
знаходження військової части-
ни, підрозділу, окремих військо-
вослужбовців у безпосеред-
ньому зіткненні з противником, 
підготовка чи ведення бою (бо-
йової операції) [4, с. 1086–1087].

Об’єктивна обстановка існує 
більш менш стало, тобто може 
зберігатися в незмінному ви-
гляді протягом тривалого часу, 
діє не сама по собі, а проходить 
через свідомість суб’єкта, впли-
ває на його злочинну поведінку 
[2, с. 69]. Це виявляється, пере-
дусім, у стійкому кореляційному 
зв’язку між обстановкою вчинен-
ня злочину та особою злочинця.

Таким чином, обстановка 
вчинення злочину є важливим 
елементом криміналістичної ха-
рактеристики самовільного за-
лишення військової частини або 
місця служби як ключ до механіз-
му вчинення злочину, механізму 
слідоутворення, засіб для розу-
міння особливостей дій злочинця 
та причин, які спонукали його об-
рати той чи інший спосіб вчинення 
злочину. Аналіз даних обстановки 
вчинення злочину є вихідною ба-
зою для обґрунтування подання 
щодо усунення причин та умов, 
які сприяли його вчиненню.
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ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САМОВОЛЬНОГО ОСТАВЛЕНИЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ИЛИ МЕСТА СЛУЖБЫ
Пелецкий В. О.

Статья посвящена исследованию одного из элементов криминалистической характе-
ристики самовольного оставления воинской части или места службы – обстановки совер-
шения преступления. На основании анализа рассматриваемого состава преступления пред-
ложена классификация факторов, формирующих обстановку его совершения, дана краткая 
характеристика этих факторов.

Ключевые слова: обстановка совершения преступления, самовольное оставление во-
инской части или места службы, факторы обстановки, элементы обстановки, методика рас-
следования

THE SITUATION OF CRIME COMMISSION
AS THE ELEMENT OF WILFUL ABANDONMENT

OF MILITARY UNIT OR SERVICE PLACE CRIMINALISTIC 
DESCRIPTION
Peleckij V. O.

The article is sanctifi ed to research of one of the elements of wilful abandonment of military unit 
or service place criminalistic description – to the situation of crime commission. The classifi cation of 
factors forming the situation of its commission is offered on the basis of the examined corpus delict 
analysis; short description of these factors is given.

Key words: situation of crime commission, wilful abandonment of military unit or service 
place, factors of situation, elements of situation, methodology of investigation
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