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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Розбудова правової, демократич-

ної держави на засадах забезпечення і 
зміцнення законності й правопорядку, 
дотримання прав і свобод громадян, га-
рантованих Конституцією та чинним 
законодавством, є головним вектором 
діяльності урядів країн незалежних 
держав у світі  [1, с.1]. 

Останнім часом відзначається сут-
тєве підвищення рівня дестабілізації, 
активізується руйнівний вплив на полі-

тику та суспільне життя в цілому, спос-
терігається кризова ситуація в усій сві-
товій економіці, що стає загрозою для 
національної та міжнародної безпеки. 
Події, що відбуваються у багатьох краї-
нах світу, демонстрації протесту насе-
лення, насильницька зміна влади, бом-
бардування, пікетування громадянами 
органів влади тощо в таких країнах, як: 
Сполучені Штати Америки, Франція, 
Росія, Україна, Єгипет, Лівія, Греція, 
Угорщина, Латвія, Литва, Болгарія та 

Л.С. Криворучко

кандидат юридичних 

наук, доцент

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó àêòóàëüíèõ ïèòàíü ³ñíóþ-
÷î¿ ñèñòåìè çàáåçïå÷åííÿ òà çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè ó ñâ³ò³ òà 
â Óêðà¿í³, ïðîàíàë³çîâàíî ðîëü òà ä³ÿëüí³ñòü îìáóäñìàíà â 
Óêðà¿í³, âèñâ³òëåíî íåîáõ³äí³ñòü óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè çà-
áåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè â Óêðà¿í³. 

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ 
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ è çàùèòû ïðàâ ÷åëî-
âåêà â ìèðå è â Óêðàèíå, ïðîàíàëèçèðîâàíà ðîëü è äåÿòåëü-
íîñòü îìáóäñìàíà â Óêðàèíå, îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ çàùèòû ïðàâ ÷åëî-
âåêà â Óêðàèíå.

The scientific article is devoted for consideration of the current 
questions of the existing system of protection and promotion of 
human rights in the world and in Ukraine, analyzes the role and 
activities of the ombudsman in Ukraine highlighted the need to 
improve the system of human rights in Ukraine.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðàâà ëþäèíè, êîíöåïö³ÿ çàõèñòó ïðàâ 
ëþäèíè, ³íñòèòóò îìáóäñìàíà â Óêðà¿í³, äåðæàâíà ïîë³òè-
êà ó ñôåð³ çàõèñòó ïðàâ ëþäèíè.

Актуальність удосконалення системи 
забезпечення прав людини в Україні 

Розділ 1

Конституційне право;
муніціпальне право
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 Конституційне право; муніціпальне право

інші, є результатом порушень та не-
дотримання прав людини державними 
інституціями, ігнорування прав люди-
ни та корумпованості державних гілок 
влади в цілому. 

Права людей, гарантування захисту є 
головним чинником діяльності кожної 
держави, вони визначають зміст цієї 
діяльності та спрямовують розвиток 
міжнародних відносин та економіки. 
Демократизації процесу, пов’язаного з 
захистом прав людини, значною мірою 
сприяло прийняття та ратифікація ряду 
міжнародних документів щодо правової 
регламентації та розроблення механіз-
му міжнародного захисту прав людини 
у державах, що підписали відповідні 
міжнародні документи. Активізація 
та розвиток вказаних процесів набули 
особливої інтенсивності після Другої 
світової війни, чому сприяла загальна 
демократизація міжнародних відно-
син, створення Організації Об’єднаних 
Націй та інших демократичних міжна-
родних інституцій. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Науково-теоретичне підґрунтя для 

дослідження склали наукові праці 
віт чизняних та зарубіжних вчених, 
які присвячені проблемам, що вирішу-
валися автором у процесі дослідження: 
О.М. Бандурка, І.Л. Бородін, О.В. Бур -
лак, Є.О. Гіда, М.М. Гуренко, Л.Г. Гу-
сейнов, Т.М. Заворотченко, К.О. Зако-
морна, В.А. Капустинський, Л.М. Ли-
пачова, Л.В. Тацій, І.О. Шумак, Ф. Флу -
рі тощо. Однак, ураховуючи актуаль-
ність проблем, пов’язаних із забезпе-
чення та захистом прав людини в Ук-
раїні та світі, ступінь демократичнос-
ті суспільств, існуючий не достатньо 
ефективний механізм забезпечення та 
реалізації захисту прав людини, цей 
напрям потребує подальшого детально-
го дослідження. 

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Забезпечення захисту прав людини 

в Україні потребує вдосконалення та 
розроблення ефективної системи забез-
печення та реалізації прав і законних 
інтересів громадян шляхом перегляду 

існуючого правового механізму та пра-
вової бази в Україні, аналізу міжнарод-
них стандартів та правового забезпечен-
ня в країнах зі стабільними економіч-
ними показниками та вдосконалення 
системи організаційно-правового меха-
нізму.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є обґрунтування акту-

альності, доцільності та необхідності 
вдосконалення системи забезпечення 
прав людини в Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Розбудова правової демократичної 

держави на засадах забезпечення і до-
тримання прав людини, гарантованих 
Конституцією України [3] і чинним за-
конодавством, є головним напрямом 
діяльності уряду нашої країни. 

Останнім часом спостерігається кри-
зова ситуація в усій світовій економіці 
та відзначається суттєвий руйнівний 
вплив на суспільне життя в цілому та 
зріст дестабілізації економіки. Події у 
світі щодо насильницької зміни влади, 
пікетування громадянами органів влади 
є результатом порушення, ігнорування 
та недотримання прав людини держав-
ними інституціями, та корумпованості 
державних гілок влади в цілому. 

Права людей, їх збереження і недо-
торканість є головним чинником діяль-
ності кожної держави, вони визначають 
зміст цієї діяльності та спрямовують 
розвиток міжнародних відносин та еко-
номіки.

Організація Об’єднаних Націй згідно 
зі ст. 13 Статуту ООН покликана спри-
яти міжнародному співробітництву у 
сфері прав людини і основних свобод 
для всіх, незалежно від раси, статі, 
мови і релігії [6]. ООН приймає реко-
мендації, ухвалює рішення, скликає 
міжнародні конференції, готує проекти 
конвенцій, здійснює дослідження, на-
дає консультативну й технічну допомо-
гу окремим країнам, що її потребують. 
Фактично, усі головні та частина до-
поміжних органів ООН значною мірою 
займаються питаннями прав людини та 
їх захистом.
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Розвиток концепції забезпечення 
прав людини у світі доцільно розгляну-
ти на прикладі історичної довідки щодо 
діяльності ООН. У грудні 1949 р. Гене-
ральна Асамблея ООН прийняла поста-
нову про заснування Управління Вер-
ховного комісара ООН з прав біженців 
[7]. Це управління надає правову допо-
могу понад 21 млн. біженців у різних ре-
гіонах. На 48-ій сесії 20 грудня 1993 р. 
Генеральна Асамблея ухвалила резолю-
цію про запровадження посади Верхов-
ного комісара ООН з прав людини. Це є 
посадова особа ООН, яка діє під керів-
ництвом та егідою Генерального секре-
таря ООН і відповідає за діяльність Ор-
ганізації Об’єднаних Націй у сфері прав 
людини. Верховний комісар ООН з прав 
людини здійснює загальне керівництво 
діяльністю Центру з прав людини. Він 
забезпечує ділове співробітництво між 
органами ООН і конвенційними конт-
ролюючими механізмами [7]. 

Функції контролю за дотриманням 
міжнародних договорів виконують ще 
п’ять органів: Комітет з питань лікві-
дації расової дискримінації (1970); Ко-
мітет з прав людини (1977); Комітет з 
питань ліквідації дискримінації щодо 
жінок (1982); Комітет з економічних і 
культурних прав (1985); Комітет проти 
катувань (1988); Комітет з прав дитини 
(1990) тощо.

Однією з найважливіших форм за-
хисту прав людини у світі є право звер-
нення до судових і несудових органів і, 
таким чином, незалежного від держа-
ви захисту своїх прав. Такий механізм 
передбачений як універсальними, так 
і регіональними міжнародними угода-
ми. Економічна і соціальна рада за ре-
комендацією Комісії з прав людини 27 
травня 1970 р. спеціальною резолюцією 
визначила процедуру розгляду пові-
домлень щодо порушень прав людини й 
основних свобод.

Кожна держава світу, що взяла на себе 
зобов’язання виконувати норми міжна-
родної конвенції та пройшла процедуру 
ратифікації цих норм національним 
урядом, у тому числі й з прав людини, 
повинна керуватися принципами і нор-
мами цих угод у своєму внутрішньому 

законодавстві. Норми, що містяться в 
міжнародних документах, обов’язкові 
для законотворчості всіх держав, і вва-
жаються міжнародними стандартами.

Розвиток української держави також 
відбувається у певному напрямі. Демо-
кратизація суспільного життя – не-
зворотній процес, що неможливий без 
покращення захисту прав людини. На 
позачерговій сесії Верховної Ради УРСР 
24 серпня 1991 р. було прийнято Акт 
проголошення незалежності України, 
яким проголошено створення самостій-
ної та незалежної держави – України [2]. 

Двадцять років незалежності Украї-
ни пройшли в умовах економічної та 
політичної нестабільності. Міжнародна 
економічна криза призвела до поглиб-
лення кризи в нашій державі. Неста-
більність у розвитку країни та суспіль-
них відносинах впливають на всі сфери 
діяльності суспільства. Насамперед, 
негативний вплив відбувається у сфері, 
що вважається нематеріальною, тому 
й неосновною, тобто йдеться про права 
людини. 

Розбудова держави є потребою часу, 
вимогою існування демократичного 
суспільства. Правовідносини та їх пок-
ращення, у свою чергу, є дієвим ме-
ханізмом у цьому процесі. Верховенс-
тво права та законність гарантують, що 
зміни та реформи не призведуть до по-
гіршення ситуації, добробуту населен-
ня, зменшення їх прав та свобод. 

Виконання конституційних вимог 
є гарантією існування кожної країни. 
Конституція України [3] проголосила 
права і свободи людини найвищою цін-
ністю. Це зобов’язує державу викону-
вати функції головного гаранта. Зміст 
основних прав і свобод у нормативно-
правових актах, таких як, конституція 
і закони, формулює законодавчий орган 
держави. Державотворцем визначено 
та закріплено правові норми у Консти-
туції України [3]: 

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість ді-
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яльності держави. Держава відповідає 
пе ред людиною за свою діяльність. Ут-
вердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави.

Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах. Права і свобо-
ди людини є невідчужуваними та непо-
рушними. 

Стаття 22. Права і свободи людини і 
громадянина, закріплені цією Консти-
туцією, не є вичерпними. 

Конституційні права і свободи гаран-
туються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або вне-
сенні змін до чинних законів не допус-
кається звуження змісту та обсягу існу-
ючих прав і свобод.

Стаття 37. Утворення і діяльність 
політичних партій та громадських ор-
ганізацій, програмні цілі або дії яких 
спрямовані на ліквідацію незалежності 
України, зміну конституційного ладу 
насильницьким шляхом, порушення 
суверенітету і територіальної цілісності 
держави, підрив її безпеки, незаконне 
захоплення державної влади, пропа-
ганду війни, насильства, на розпалю-
вання міжетнічної, расової, релігійної 
ворожнечі, посягання на права і свобо-
ди людини, здоров’я населення, заборо-
няються.

Стаття 55. Права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на ос-
карження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб.

Кожен має право звертатися за захис-
том своїх прав до Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини.

Стаття 64. Конституційні права і сво-
боди людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передба-
чених Конституцією України.

Верховна Рада України 13 листо-
пада 1997 р прийняла Закон України 
«Про Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини» [8], що діє на 
підставі букви закону та захищає пору-
шені права і свободи людини, повідом-
лення про які надходять від громадян 
України, іноземців, осіб без громадянс-

тва, а також з власної ініціативи при 
виявленні порушень. Звернення від 
громадян Уповноваженим ВР України 
з прав людини розглядаються відповід-
но до Закону України «Про звернення 
громадян» [9]. 

Гарантом дотримання Конституції 
України [3], прав і свобод людини та 
громадянина є Президент України. 
Кабінет Міністрів України як найви-
щий орган у системі органів виконавчої 
влади, згідно з Конституцією України, 
вживає заходів щодо забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина. Про-
блемами прав і свобод людини і грома-
дянина займаються також місцеві де-
ржавні адміністрації, що здійснюють 
виконавчу владу в областях і районах, 
містах Києві та Севастополі, а також 
органи місцевого самоврядування та 
їхні виконавчі органи. 

Особливу роль серед органів систе-
ми виконавчої влади, що займаються 
захистом прав і свобод людини, відіг-
рають правоохоронні органи – орга-
ни внутрішніх справ, прокуратура та 
служба безпеки. 

До компетенції органів внутрішніх 
справ входить захист життя, здоров’я, 
прав і свобод, власності громадян, інте-
ресів суспільства і держави від проти-
правних посягань. Органи внутрішніх 
справ України забезпечують особисту 
безпеку громадян, попереджають пра-
вопорушення, охороняють громадсь-
кий порядок, розкривають злочини, 
розшукують злочинців, забезпечують 
безпеку дорожнього руху, захищають 
власність. 

Орган прокуратури забезпечує захист 
від протиправних посягань суспільного 
та державного ладу, прав і свобод люди-
ни, а також основ демократичного уст-
рою державної влади засобами та мето-
дами, передбаченими законом. 

Служба безпеки України також 
стоїть на сторожі прав громадян. Основ-
ною її діяльністю є запобігання коруп-
ції, організованій злочинності, актам 
тероризму.

Сприяти захистові прав та представ-
ляти інтереси громадян України, фі-
зичних та юридичних осіб, іноземних 
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держав, осіб без громадянства, інших 
суб’єктів публічного права, надавати 
їм юридичну допомогу покликана адво-
катура – професійне об’єднання, діяль-
ність якого ґрунтуються на принципах 
верховенства права, закону та конфіден-
ційності. 

Однією з форм захисту прав і свобод 
людини в Україні є діяльність неуря-
дових правозахисних організацій. У 
країні діє велика кількість таких ор-
ганізацій, однак, на превеликий жаль, 
мета їх діяльності є швидше комерцій-
ним проектом та спрямована на невели-
ку цільову аудиторію населення. 

За короткий час Україна створила 
чітку, теоретичну систему забезпечен-
ня й захисту прав і свобод людини та 
громадянина, правова основа якої – це 
чинна Конституція України, норматив-
но-правові акти національного законо-
давства, а також міжнародні угоди, ук-
ладені Україною та ратифіковані Вер-
ховною Радою України. 

Проте стан справ у сфері дотримання 
та захисту прав і свобод ще далекий від 
бажаного. Задекларовані у Конституції 
України та нормативно-правових актах 
права не забезпечені дієвим механізмом 
їх реалізації. 

Аналіз доповідей Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав люди-
ни щодо кількості щорічних звернень 
громадян України, іноземців та осіб 
без громадянства з 1998 до 2010 рр. дає 
можливість чітко простежити динамі-
ку стрімкого зростання звернень щодо 
порушення прав людини, починаючи 
з моменту створення органу. Пік звер-
нень громадян припадає в період 2004-
2005 рр. «Помаранчевої революції» та 
протистояння гілок різних політичних 
сил на виборах Прези-
дента України під час 
акцій непокори проти 
масових фальсифіка-
цій виборів. 

Âèñíîâêè
Для кращого розу-

міння та подальшого 
аналізу стану справ 

щодо забезпечення прав людини, а та-
кож для розроблення напрямів та спо-
собів покращення стану справ у цій 
галузі, необхідно надати основні види 
класифікації порушень прав людини 
можна, а саме:
• Громадянські права: 

- право на справедливий судовий за-
хист прав і свобод людини;

- свобода від порушення прав пра-
цівниками правоохоронних органів;

- право на звернення;
- права засуджених;
- право на поновлення прав реабілі-

тованих та репресованих;
- право на громадянство;
- свобода пересування;
- права людини у Збройних Силах 

України та інших формуваннях;
- право на відшкодування шкоди 

тощо.
• Соціальні права:

- право на соціальний захист;
- право на житло;
- право на пенсію;
- право на охорону здоров’я, медич-

ну допомогу та медичне страхування;
- право на достатній життєвий рі-

вень для себе та своєї сім’ї;
- право на безпечне довкілля;
- право на безпечні умови праці;
- право на освіту тощо.

• Економічні права:
- право власності;
- право на працю;
- право власності на землю;
- право на якісну і безпечну продук-

цію та послуги тощо.
• Особисті права:

- право на особисту недоторканність;
- право на повагу до гідності;
- право на життя;

0
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Рис.1. Кількість громадян України, іноземців та осіб без громадянства, 
які звернулися до Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини у 1998-2010 р.р.
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- свобода від втручання в особисте і 
сімейне життя тощо.
• Політичні права і свободи
• Культурні права [10].

Коріння незадовільного стану справ 
у сфері забезпечення прав людини в 
Україні – це тема окремого наукового 
дослідження. Причини такого станови-
ща приховуються в глибокій соціаль-
но-економічний і політичній кризі, у 
зниженні загального рівня культури й 
моралі. 

Велике значення має: недовіра гро-
мадян до інституцій державної влади, 
високий рівень корупції, неефектив-
ний державний механізм управління та 
морально застаріла бюрократія влади, 
відсутність довгострокової економіч-
ної стратегії, низький рівень громад-
ської активності, недостатня правова 
обізнаність населення щодо захисту й 
використання найважливішого органу 
захисту прав і свобод людини – суду. 
Усі перелічені показники не дають мож-
ливості говорити про здоровий організм 
держави, яка здатна повноцінно функ-
ціонувати. 

У грудні 2007 р. громадяни України 
переважно не довіряли органам держав-
ної влади та державним інституціям. 

Найбільше не довіряють правоохорон-
ним органам: міліції (баланс довіри-не-
довіри становить 38%), судам – 37% та 
прокуратурі – 30%. Конституційному 
Су ду недовіру висловили 22%. Дещо 
мен ші показники недовіри до Верхов-
ної Ради – 19%, Президента України – 
17%, місцевої влади – 15% та уряду – 14%.

Актуальність проблем, пов’язаних із 
забезпечення та захистом прав людини, 
не викликає заперечень. Задекларовані 
у Конституції України права не забез-
печені дієвим механізмом їх реаліза-
ції. Поглинання громадянського сус-
пільства державою, одержавлення всіх 
сфер життя відбувається там, де права 
людини відсутні або мають декларатив-
ний характер. Ступінь демократичності 
будь-якого суспільств визначається 
не декларуванням, а насамперед пов-
нотою забезпечення прав і свобод лю-
дини, функціонуванням ефективного 
механізму їх захисту. Україна, як і всі 
посттоталітарні держави, робить спро-
бу практично забезпечити увесь спектр 
прав і свобод людини, проголошених 
Конституцією і законодавством. На-
прям удосконалення системи забезпе-
чення прав людини в Україні потребує 
подальшого детального дослідження. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Зважаючи на роль Фонду гарантуван-

ня вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) 
у забезпеченні виконання функцій де-
ржави, а також системи гарантування 
вкладів фізичних осіб у підтриманні 
фінансової стабільності в країні, пере-
дбачуваною виявляється актуалізація 
відносин між Фондом та вкладниками. 
Адже основним першочерговим завдан-
ням будьVякої системи гарантування 
(страхування) вкладів є захист інтере-
сів вкладників, а вже потім – економіч-
ні інтереси держави.

На сьогодні найважливішим векто-
ром розвитку таких відносин вбачаєть-
ся розширення їх об’єкта – гарантова-
них вкладів, а відтак суб’єктів – вклад-
ників.

Відповідно до Закону України «Про 
Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб» [1] в Україні захисту підляга-
ють вклади виключно фізичних осіб в 
банках – учасниках (тимчасових учас-
никах) Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб. При цьому, вклади фі-
зичних осіб, розміщені на рахунках, 
що використовуються такими вкладни-
ками для здійснення підприємницької 
діяльності, Фондом не відшкодовують-
ся. Тобто під категорією «вкладники» в 
Україні розуміються виключно фізичні 
особи, які мають банківські вклади, що 
не використовуються для здійснення 
підприємницької діяльності та роз-
міщені в банках – учасниках (тимчасо-
вих учасниках) Фонду, з урахуванням 
обмежень, встановлених законом. 

Проте, як свідчить міжнародний 
досвід функціонування систем гаран-
тування (страхування) банківських 
вкладів, дія таких систем в окремих 
країнах (Великобританія, Греція, Да-
нія, Іспанія, Італія, Фінляндія, Фран-
ція, Швеція) поширюється і на вклади 
юридичних осіб, і фізичних осіб – під-
приємців. Включені в систему гаранту-
вання вклади як фізичних, так і юри-
дичних осіб і Директивою ЄС 94/19/EС 
від 14 травня 1994 року «Про системи 

Т.В. Мазур 

кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

цивільно)правових 

дисциплін, 

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК»

Àâòîð äîñë³äæóº ïèòàííÿ ïîøèðåííÿ ãàðàíò³¿ çà âêëàäà-
ìè â áàíêàõ íà êîøòè þðèäè÷íèõ îñ³á. Ó ñòàòò³ çä³éñíåíî 
´ðóíòîâíèé àíàë³ç â³ò÷èçíÿíèõ òà çàêîðäîííèõ íîðìàòèâíèõ 
äæåðåë, ðîçãëÿíóòî çàðóá³æíèé äîñâ³ä ó ö³é ñôåð³, íà ï³ä-
ñòàâ³ ÷îãî ñôîðìîâàíî â³äïîâ³äí³ ïðîïîçèö³¿.

Àâòîð èññëåäóåò âîïðîñû ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãàðàíòèè ïî 
âêëàäàì â áàíêàõ íà ñðåäñòâà þðèäè÷åñêèõ ëèö. Â ñòàòüå 
ïðîèçâåäåí îñíîâàòåëüíûé àíàëèç îòå÷åñòâåííûõ è çàðó-
áåæíûõ íîðìàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ, ðàññìîòðåí çàðóáåæíûé 
îïûò â óêàçàííîé ñôåðå, íà îñíîâàíèè ÷åãî ñôîðìóëèðîâàíû 
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåäëîæåíèÿ.

The article is devoted to the careful analysis of native and 
foreign legally enforceable enactments in deposit insurance. Foreign 
experience in the question of legal entities’ deposit insurance 
is researched; some theoretical and practical conclusions are 
drawn. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â, âêëàä, äåïîçèò, 
Ôîíä ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á. 

Актуальні питання поширення гарантії 
за вкладами на кошти юридичних осіб 

у банках
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гарантування депозитів» (далі – Дирек-
тива 94/19/EC) [2]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
УченимиVправниками України роз-

глядалися лише деякі елементи систе-
ми гарантування вкладів фізичних осіб 
– окремі аспекти Фонду як державного 
цільового позабюджетного фонду (О.Б. 
Зайчук), використання коштів Фонду 
як елемент публічних видатків держа-
ви (А.А. Нечай), правове регулювання 
сплати банками збору до Фонду (Я.О. 
Берназюк).

Система гарантування вкладів в 
України комплексно досліджувалася 
лише вітчизняними економістами, се-
ред яких В.І. Огієнко, Т.С. Смовженко.

Чимало уваги питанням гарантуван-
ня (страхування) вкладів приділяли 
російські науковці та практики еко-
номісти А.В. Анікін, Д.Ю. Колчанов, 
М.М. Євстратенко, В.О. Мірошников, 
Б.І. Герасімов, О.В. Тен та ін., а також 
правники О.В. Турбанов, О.Г. Братко, 
Д.В. Гаврилін, Г.А. Тосунян, В.В. Сер-
геєв, В.С. Петров, Є.А. Завода, М.В. 
Комісарова, В.М. Новіков, І.Г. Лєнєва. 
Питання побудови систем гарантуван-
ня (страхування) вкладів досить гли-
боко розглянуті такими закордонними 
спеціалістами, як Дж. Гарсія, Ж.П. Са -
 бурен, А. Кюе, А. ДеміргукVКант, Е. Ка -
не, Р. МакДональд, П. Вікман, Е. Де-
трагіаше, Р. Тан, М. Тейлор, Д. Уолкер 
та ін.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Варто зауважити, що, досліджуючи 

в цілому питання системи гарантуван-
ня (страхування) вкладів, більшість 
вітчизняних науковців лише побіжно 
зверталися до питання поширення га-
рантії за вкладами, крім фізичних, так 
само і на юридичних осіб. Можливо, 
це пов’язано з тим, що значна части-
на цих досліджень припала на період 
моделювання та становлення системи 
гарантування вкладів фізичних осіб в 
Україні. Але сьогодні, коли з повною 
відповідальністю можна стверджува-
ти, що система гарантування вкладів в 
Україні склалася, варто переходити до 

процедури її реформування, зокрема, 
шляхом розширення кола вкладників, 
кошти яких гарантуються Фондом. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи на наведене, цілями цієї 

статті є дослідження норм вітчизняного 
законодавства, а також норм і практи-
ки зарубіжних країн, та формулювання 
на основі їх аналізу висновків та пропо-
зицій щодо вдосконалення системи га-
рантування вкладів в Україні, в першу 
чергу, за рахунок поширення гарантії 
за вкладами на кошти юридичних осіб 
в банках.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Дискусія з приводу поширення га-

рантій за вкладами, окрім фізичних 
осіб, також на фізичних осіб – підпри-
ємців та юридичних осіб ведеться як в 
Україні, так і в інших країнах, у тому 
числі країнахVчленах СНД. Однак, на-
голошуючи на необхідності розширен-
ня гарантій, науковці не завжди наво-
дять аргументи на користь такої думки 
або ж наводять непереконливі та неод-
нозначні аргументи, підходячи до про-
блеми однобоко. 

Так, на думку російського вченого 
Турбанова О.В., «і фізичні особи, і ін-
дивідуальні підприємці, і юридичні 
особи мають рівні права вимоги до бан-
ку <...>. Вказані суб’єкти повинні мати 
рівні можливості для захисту своїх 
прав, включаючи хоча б мінімальний 
рівень гарантій з відшкодування своїх 
вкладів» [3, с. 42–43].

На перший погляд, такий підхід на-
уковця видається дещо помилковим, 
адже основне завдання систем гаранту-
вання вкладів – захист саме найменш 
фінансово освічених держателів депози-
тів (а такими фактично є фізичні особи) 
від втрати ними своїх коштів при непла-
тоспроможності банків, і це визнав Фо-
рум за фінансову стабільність [4, с. 6]. 
Іншими словами, основна функція сис-
теми гарантування вкладів – соціальна.

З іншого боку, серед головних зав-
дань системи гарантування банківських 
вкладів Форум за фінансову стабіль-
ність визначив також сприяння стабіль-
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ності фінансової системи держави [4, с. 
7]. А така фінансова стабільність багато 
в чому залежить і від юридичних осіб, і 
від фізичних осіб – підприємців.

На думку російського науков ця-
економіста Колчанова Д.Ю., запози-
чення із законодавства країн Східної 
Європи та Прибалтики норм щодо роз-
ширення об’єктів страхового захисту 
за рахунок включення депозитів при-
ватних підприємців дозволить досягти 
ефекту стимулювання до підвищення 
ощадної активності, а також буде про-
явом однієї із форм державної підтрим-
ки малого підприємництва [5, с. 13].

У свою чергу, інший російський нау-
ковецьVекономіст Євстратенко М.М. 
про  понує поширити страхове відшкоду-
вання за вкладами на юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців, але ли-
ше тих, які мають право на застосуван-
ня спрощеної системи оподаткування. 
Свою точку зору автор аргументує тим, 
що одним із важливих завдань дер жави 
в плані формування ефективної ринко-
вої економіки є стимулювання розвитку 
малого і середнього бізнесу [6, с. 24].

Вважаємо, що стимулювання розвит-
ку малого і середнього бізнесу не може 
відбуватися за рахунок системи гаран-
тування (страхування) вкладів, адже 
та ка система має перед собою зовсім ін-
ші завдання та цілі. Відтак наведений 
критерій не може бути поставлений в 
основу тези про необхідність поширен-
ня дії системи гарантування вкладів на 
фізичних осіб – підприємців та юридич-
них осіб. 

Український вченийVекономіст Огі-
єнко В.І., обґрунтовуючи необхідність 
поширення дії системи гарантуван-
ня вкладів на юридичних осіб, згадує 
про можливість посилити тим самим 
фінансову стійкість комерційних бан-
ків, підвищити капіталізацію Фонду, 
знизити ризик підприємницької діяль-
ності. При цьому, поширення дії га-
рантій за вкладами на юридичних осіб 
науковець розглядає як перспективу 
розвитку гарантійних функцій держа-
ви щодо захисту приватної власності 
громадян та підприємців [7, с. 15]. На 
нашу думку, таке обґрунтування та-

кож демонструє помилкове сприй нят  -
тя автором цілей запровадження сис-
тем гарантування вкладів. Такі систе-
ми створюються не для зниження ри-
зиків підприємницької діяльності, а 
для захисту прав, в першу чергу, дріб-
них вкладників. Крім того, включен-
ня до системи гарантування вкладів 
юридичних осіб сприятиме не тільки 
підвищенню капіталізації Фонду, на 
чому наполягає науковець, але одно-
часно і збільшить обсяг можливих вит-
рат Фонду.

Уже неодноразово наголошувалося, 
що основне завдання систем гаранту-
вання вкладів – захист найменш фінан-
сово освічених держателів депозитів 
від втрати ними своїх коштів. Якщо 
ж говорити про юридичних осіб, то не 
варто забувати, що підприємницька 
діяльність завжди спрямована на от-
римання прибутку, а підприємництво 
здійснюється на основі комерційного 
розрахунку та власного ризику (п. 4 
частини 1 ст. 44, ст. 42 ГК України [8]). 
Тобто на суб’єкта підприємництва пок-
ладається обов’язок самостійно вивчи-
ти всі можливі варіанти розміщення 
власних коштів, дослідити та зважити 
всі можливі ризики і лише після цьо-
го розпоряджатися коштами. Суб’єкти 
підприємництва, на нашу думку, мають 
ширші можливості в питанні оцінки 
фінансового стану кредитної установи 
порівняно з фізичними особами.

Але, разом із цим, юридичні особи 
обмежені у виборі способів зберігання 
своїх коштів. Відповідно до вимог чин-
ного законодавства України [9] розра-
хунки між юридичними особами здій-
снюються пріоритетно в безготівковій 
формі, а в готівковій формі виключно в 
межах встановлених лімітів. Крім того, 
чинним законодавством [9] встанов-
лено, що в касі підприємств готівкові 
кошти можуть знаходитися виключно 
в межах встановлених лімітів.

Таким чином, якщо фізична особа 
має вибір – нести кошти до банку чи 
зберігати їх вдома, то юридичні особи 
такого вибору не мають.

Крім того, банкрутство банку авто-
матично може потягнути за собою бан-
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крутство юридичних осіб, які зберіга-
ли гроші на рахунках в такому банку. 
А на відміну від Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб, юридичні особи 
та фізичні особи – підприємці не нале-
жать до числа кредиторів, вимоги яких 
задовольняються в першу чергу в про-
цесі провадження процедури ліквідації 
банку. На нашу думку, такий підхід 
є дискримінуючим, адже всі клієнти 
банку, які розмістили в ньому гроші, 
незалежно від того на умовах договору 
банківського вкладу чи банківського 
рахунку, мають рівні права вимоги до 
банку стосовно виконання взятих на 
себе договірних зобов’язань, включаю-
чи право повернення розміщених гро-
шових коштів.

Більшість з країн, запроваджуючи 
системи гарантування (страхування) 
вкладів, починають з найпростішої мо-
делі, яка не потребує занадто великих 
ви трат та на початковому етапі об’єднує 
тільки найменш захищені категорії 
вкладників, забезпечуючи тим самим 
до сягнення цілей, для яких створювала-
ся. Зазвичай такі системи поширюють 
свої гарантії виключно на фізичних осіб. 

Але, як доводить практика, згодом, 
коли фінансовий потенціал системи 
зростає, вона розширює свою дію на все 
більшу категорію осіб, і рано чи пізно 
постає питання про поширення гаран-
тій на фізичних осіб – підприємців, а 
також на юридичних осіб. Проте, зви-
чайно, існують країни, в яких з само-
го початку не робляться виключення 
стосовно суб’єктів, на вклади яких по-
ширюється дія системи гарантування 
(страхування) вкладів. 

Позитивний приклад поширення дії 
системи гарантування вкладів на фі-
зичних осіб – підприємців та юридич-
них осіб на сьогодні демонструють Ве-
ликобританія, Греція, Данія, Іспанія, 
Італія, Португалія, Фінляндія, Фран-
ція, Швеція та багато інших. Система 
страхування депозитів Сполучених 
Штатів Америки поширює дію гарантії 
на депозити як фізичних, так і юридич-
них осіб, як державних, так і недержав-
них організацій, включаючи гарантійні 
зобов’язання банку перед клієнтом.

При цьому, варто зазначити, що кож-
на модель системи гарантування (стра-
хування) вкладів, яка поширює свою 
дію на вклади фізичних осіб – підпри-
ємців та юридичних осіб, має свої особ-
ливості, виражені у формі певних обме-
жень чи привілеїв. Одна річ – обмеже-
ний розмір відшкодування для юридич-
них осіб порівняно з фізичними особами 
(напр., у Болгарії до 2006 року), інша 
– відшкодування надається юридичним 
особам, але з урахуванням виключень, 
передбачених законом (напр., у Поль-
щі, Угорщині, Португалії та ін.).

Так, законодавством Угорщини [10] 
передбачено, що страхуванню підляга-
ють тільки іменні вклади фізичних осіб 
(чи групи фізичних осіб), недержавних 
суб’єктів господарювання, їх асоціацій, 
юридичних осіб. Не підлягають стра-
хуванню, відповідно до закону [10], 
вклади державних відомств та установ, 
бюджетних організацій, підприємств зі 
стовідсотковим державним капіталом, 
страхових інститутів, інвестиційних 
фондів, фондів соціального страхуван-
ня, відособлених державних фінансо-
вих фондів і фінансових інститутів. 

У Польщі [11] право на отримання 
компенсації за вкладом мають приват ні 
(фізичні) особи, корпоративні вкладни-
ки та організації, які не мають офіцій-
ного статусу держателів депозитів на 
банківських рахунках. Право на ком-
пен сацію вкладу не поширюється на 
такі юридичні особи: державне казна-
чейство; кредитні організації; компанії, 
які фактично функціонують в якості 
банків; спілки, які діють на підставі за-
кону про страхування торгових і трасто-
вих фондів; об’єднання, які діють на під-
ставі закону про страхову діяльність.

У Португалії [12] теж гарантуються 
вклади і фізичних, і юридичних осіб. 
Але з гарантії виключені вклади на-
ступних юридичних осіб:

1) кредитних організацій, фінансових 
компаній та організацій, страхових ком-
паній, компаній, що управляють пенсій-
ними фондами, органів державної влади;

2) інвестиційних фондів, пенсійних 
фондів чи інших колективних інвести-
ційних організацій;
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3) організацій, що здійснюють аудит 
банку, чи об’єднань, до складу яких 
такі організації входять;

4) депозити компаній, які входять до 
однієї групи чи холдингу разом з бан-
ком.

Можливість виключення з гарантії 
або встановлення нижчого рівня га-
рантії для певних вкладників або депо-
зитів надана державамVчленам ЄС Ди-
рективою 94/19/EC [2]. Перелік таких 
виключень чітко визначений. Зокре-
ма, відповідно до ч. 2 ст. 7 Директивою 
94/19/EC [2] державиVчлени можуть 
передбачити, що певні вкладники або 
депозити виключаються з гарантії або 
ж їм надається нижчий рівень гаран-
тій. Конкретний перелік таких виклю-
чень міститься у Додатку І до Директи-
ви 94/19/EC [2] . 

Вважаємо, наведена практика може 
стати корисною в процесі реформуван-
ня української системи гарантування 
вкладів. Як свідчить наведена Націо-
нальним банком України статистика, 
питома вага вкладів як фізичних, так 
і юридичних осіб в Україні, постійно 
зростає. Так, у передкризовому 2007 
році загальний обсяг депозитів збіль-
шився на 51,9% – до 280,2 млрд. грн., 
обсяг вкладів населення збільшився на 
53,9% – до 164,5 млрд. грн., вкладів 
юридичних осіб – на 49,2% – до 115,7 
млрд. грн. [13]. Попри це не можна зро-
бити однозначний висновок про необ-
хідність гарантування вкладів юридич-
них осіб також.

Одним із вагомих аргументів на ко-
ристь розширення кола суб’єктів відно-
син з приводу гарантування банківсь-
ких вкладів може стати факт прагнення 
України інтегруватися до Європейсько-
го Союзу (далі – ЄС), а це передбачає 
необхідність приведення внутрішнього 
законодавства країни у відповідність до 
вимог законодавства ЄС. 

Однак, на нашу думку, для поширен-
ня дії гарантій на вклади юридичних 
осіб в країні повинні визріти необхідні 
передумови. ПоVперше, достатнім має 
бути рівень капіталізації Фонду (від-
повідати мінімально встановленим сві-
товим стандартам), поVдруге, рівень від-

шкодування за вкладами фізичних осіб 
повинен бути не менше 3–5 показників 
ВВП на душу населення і, поVтретє, бан-
ківська та фінансова система країни по-
винні бути цілком «здоровими» (відсут-
ність системної банківської кризи).

Одночасно при вирішенні питання 
про розширення гарантії на банківські 
вклади фізичних осіб – підприємців та 
юридичних осіб слід враховувати фінан-
сові можливості як держави, так і самих 
кредитних організацій – банків, адже 
саме за рахунок їх коштів формуєть-
ся гарантійний фонд. Для розв’язання 
цього питання варто розширити коло 
джерел формування коштів фонду, але 
не за рахунок збільшення навантажен-
ня на банки [14].

Âèñíîâêè 
На нашу думку, розширення кола 

суб’єктів, вклади яких гарантуються 
Фондом, повинне здійснюватися пос-
тупово. У першу чергу, гарантія має 
бути поширена на вклади фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяль-
ності, а вже потім юридичних осіб, та 
спершу тих, які не мають можливості 
самостійно перевіряти ліквідність та 
платоспроможність банку, в якому роз-
міщені кошти. Як альтернатива, спо-
чатку гарантія може поширюватися на 
юридичних осіб – суб’єктів малого під-
приємництва в розумінні Податкового 
кодексу України [15] та Указу Прези-
дента України «Про спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва» [16], 
згодом – на всіх інших юридичних осіб 
із урахуванням обмежень, визначених 
Директивою ЄС 94/19/EС [2].

У кінцевому вигляді відповідна зако-
нодавча норма повинна мати наступний 
вигляд:

«Вклад – прийняті банком на під-
ставі договору банківського вкладу чи 
банківського рахунку кошти в націо-
нальній чи іноземній валютах, які під-
лягають поверненню відповідно до умов 
договору чи вимог закону, включаючи 
відсотки.

Гарантія за вкладами не поширюють-
ся на:
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1) вклади фінансових установ та 
страхових компаній;

2) вклади центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування;

3) вклади інститутів спільного інвес-
тування;

4) вклади пенсійних фондів;
5) вклади на пред’явника;
6) вклади членів наглядової ради, 

ради директорів і ревізійної комісії бан-
ку, вклади в якому є недоступними, та 
їх близьких родичів;

7) вклади працівників незалежних 
аудиторських фірм (аудиторами), які 

здійснювали аудиторські перевірки 
банку протягом останніх трьох років;

8) вклади акціонерів, частка яких 
перевищує 10 відсотків статутного ка-
піталу банку;

9) вклади третіх осіб, які діють від 
імені вкладників, зазначених у попе-
редніх пунктах;

10) вклади осіб, які на індивідуаль-
ній основі отримують від банку пільгові 
відсотки та мають фінансові привілеї, 
що призвели до погіршення фінансово-
го стану банку;

11) вклади осіб, які не ідентифіко-
вані ліквідаційною комісією».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Визначення місця права на освіту в 

системі прав людини і громадянина в 
Україні має досить важливе значення, 
оскільки сприяє розумінню його сут-
ності та особливостей, допомагає вста-
новити зв’язки між групами прав і сво-
бод та виявити спільне й відмінне в цих 
категоріях, забезпечує розширення 
пізнавальних можливостей тощо. Важ-
ливість обраної теми та становлення ос-
вітнього права в Україні, без сумніву, 
підкреслюють актуальність означеної 
проблеми. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Місце права на освіту в системі прав 

людини і громадянина з’ясовували в 
своїх працях російські та вітчизняні 
вченіVправознавці. В основу нашого 
дослідження були покладені праці та-
ких теоретиків права та вченихVкон-
ституціоналістів, як О. Гончаренко, 
О. Зайчук, В. Погорілко, П. Рабінович, 
О. Скакун, Н. Оніщенко, В. Федоренко 
та інших. Крім їхніх наукових розро-
бок, слід назвати спеціальні досліджен-
ня, які провели вітчизняні та зарубіжні 
науковці, зокрема, В. Боняк, О. Калпін-
ська, К. Романенко, Н. Ракша, В. Ри-
бакова, Т. Смірнова, О. Стульникова, 
О. Теплякова.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Водночас, незважаючи на таку кіль-

кість наукових розробок з порушеної 
проблеми, ще існує низка загальнотео-
ретичних питань, пов’язаних із визна-
ченням місця права на освіту в системі 
прав людини і громадянина. Беручи до 
уваги розмаїття підходів учених до за-
значеної теми дослідження, вважаємо 
за необхідне систематизувати їх погля-
ди та обґрунтувати авторське бачення 
проблеми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цієї статті є з’ясування місця 

права на освіту в системі прав і свобод 
людини та громадянина, взявши за ос-
нову сферу їх реалізації в суспільному 
житті.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У сучасній юридичній літературі 

від  сутні однозначні підходи до підстав 
класифікації прав і свобод людини та 
громадянина. За основу беруться різні 
критерії, проте найбільш поширеним є 
поділ прав за сферами суспільного жит-
тя. Багатоманітність самих суспільних 
відносин зумовлює існування різних 
точок зору дослідників щодо видової 
класифікації прав за означеною підста-
вою. Так, російські вчені в цій системі 
виділяють особисті (цивільні), політич-
ні, економічні та соціальні, культурні 

О.Ф. Мельничук

кандидат юридичних 

наук, доцент,

Вінницький національний 

аграрний університет

Àâòîð âèçíà÷àº ì³ñöå ïðàâà íà îñâ³òó â ñèñòåì³ ïðàâ ëþ-
äèíè òà ãðîìàäÿíèíà, âçÿâøè çà îñíîâó òàêèé êðèòåð³é, ÿê 
ñôåðà ðåàë³çàö³¿ ïðàâ ó ñóñï³ëüíîìó æèòò³. 

Àâòîð îïðåäåëÿåò ìåñòî ïðàâà íà îáðàçîâàíèå â ñèñòåìå 
ïðàâ ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, âçÿâ çà îñíîâó òàêîé êðèòåðèé, 
êàê ñôåðà ðåàëèçàöèè ïðàâ â îáùåñòâåííîé æèçíè.

An author determines the location of right to education in the 
system of human and citizen rights, taking such criterion for basis, 
as a sphere of realization of rights in public life.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ïðàâî íà îñâ³òó, êëàñèô³êàö³ÿ ïðàâ, êóëü-
òóðí³ ïðàâà, ñîö³àëüí³ ïðàâà, åêîíîì³÷í³ ïðàâà.

Право на освіту в системі конституційних 
прав людини і громадянина
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права [1, с. 142–173]. Білоруський на-
уковець Н. Белякович [2, с. 68] та біль-
шість вітчизняних теоретиків [3, с. 95–
98] класифікують права людини і гро-
мадянина на громадянські (особистіс-
ні), політичні, економічні, соціальні та 
культурні. Подібну думку висловлю-
ють такі дослідники, як О. Скакун [4, 
с. 178–183], О. Гончаренко [5, с. 26–
27], В. Погорілко та В. Федоренко [6, 
с. 50–51], але при цьому в окрему групу 
виділяють ще й екологічні права.

П. Рабінович поділяє основні права 
людини на фізичні, особистісні, куль-
турні, економічні, політичні. Дослід-
ник висловлює критичні зауваження 
щодо поняття «громадянські» права, 
мотивуючи свою точку зору тим, що 
цей термін асоціюється з правами не 
будьVяких людей, а лише громадян тієї 
чи іншої держави, а тому не є тотожним 
поняттю особистісних прав [7, с. 21]. 
Учений розмірковує й стосовно поняття 
«соціальні» права, зауважуючи, що всі 
права у широкому сенсі є соціальними 
як за змістом, так і за засобами їх здій-
снення, бо вони зумовлені соціумом, 
проте не заперечує проти виділення со-
ціальних прав у вузькому значенні [8, 
с. 105]. 

А. Колодій та А. Олійник на підставі 
аналізу розділу другого Конституції 
України виділяють у самостійні гру-
пи фізичні, політичні, економічні, со-
ціальні, екологічні, сімейні, культурні, 
особисті права [9, с. 167].

Попри різні підходи до класифікації 
прав людини і громадянина, названі 
нами вчені бачать місце права на осві-
ту серед групи культурних прав. Дещо 
іншої думки дотримується О. Скакун, 
яка вважає його не лише культурним, 
але й соціальним правом. Крім того, 
П. Рабінович та О. Панкевич, досліджу-
ючи соціальні права, також відносять 
до цієї групи право на освіту.

Аналіз російських та українських 
дисертаційних досліджень, присвяче-
них обраній тематиці, не вказує на таку 
одностайність поглядів науковців щодо 
визначення місця права на освіту в сис-
темі прав людини і громадянина. Систе-
матизувавши погляди вчених на пору-

шену проблему, можна поділити їх на 
чотири групи. На думку окремих з них 
[10], право на освіту належить до групи 
культурних прав. Інші [11] відносять 
його одночасно як до культурних, так 
і до соціальних прав. Деякі науковці 
[12] схиляються до думки, що аналі-
зоване право належить до категорії 
соціальноVекономічних прав. Іноді до-
слідники [13] стверджують, що право на 
освіту стосується соціальних, економіч-
них і культурних прав. Межа, яка існує 
між групами прав, умовна, оскільки всі 
вони утворюють єдину цілісну систему, 
тому іноді в науці й практикується від-
несення того чи іншого права одночасно 
до декількох груп прав. 

Цікавим є той факт, що серед ук-
раїнських учених не має таких, які б 
не вважали право на освіту культур-
ним правом, тоді як на думку окремих 
російських дослідників, право на освіту 
не слід відносити до цієї групи прав. Ка-
тегоричність такого твердження спос-
терігається у працях О. Калпінської та 
О. Стульникової [13]. Разом із тим, до-
слідники не висловлюють аргументів 
на користь своєї думки. 

На відміну від них, О. Теплякова вва-
жає право на освіту «культурним» пра-
вом і мотивує свою точку зору мірою 
свободи, яка притаманна цьому праву. 
Вчена наводить той аргумент, що де-
ржава не зобов’язана забезпечувати 
певний рівень реалізації цій групі прав, 
але вона не повинна створювати пере-
пони для їх здійснення [11, с. 29–30]. 
Нам імпонують міркування дослідниці 
про вияв свободи у праві на освіту, які 
виражаються у свободі вибору мови 
навчання, думок і переконань, навчаль-
ного закладу. Можна продовжити цей 
перелік свобод у праві на освіту, особ-
ливо характерних для демократичного 
суспільства, – це свобода вибору пред-
метів для вивчення, викладачів і форм 
навчання тощо. Підтримуючи позицію 
дослідниці щодо правомірності відне-
сення права на освіту до категорії куль-
турних прав, вважаємо хибним твер-
дження, що держава не зобов’язана 
забезпечувати певний рівень реалізації 
цій групі прав, оскільки вона повинна 
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діяти якраз навпаки, забезпечуючи ре-
алізацію будьVяких прав і, в тому числі, 
праву на освіту.

На користь віднесення права на ос-
віту до культурних прав свідчить і той 
факт, що енциклопедичні та тлумачні 
словники, підкреслюючи багатознач-
ність поняття культури, виділяють й 
таке його значення, як освіченість, ви-
хованість [14, с. 472]. С. Гончаренко 
зазначає, що «освіченим є не просто 
випускник школи, який вивчив науки, 
що там викладали, а людина, здатна 
до співпереживань, готова до вільного 
гуманістично орієнтованого вибору, ін-
дивідуально інтелектуального зусилля 
і самостійної, компетентної і відпові-
дальної дії в політичному, економічно-
му, професійному і культурному житті. 
Вона поважає себе й інших, терпима 
до представників інших культур і на-
ціональностей, незалежна в суджен-
нях і відкрита для іншого судження і 
несподіваної думки» [15, с. 615–616]. 
У свою чергу, вихованість передбачає 
культуру почуттів, культуру мислен-
ня, естетичні смаки, відповідальність 
особи тощо. 

З цього приводу Скакун О.Ф. до-
речно наголошує, що культурні пра -
ва забезпечують «збереження й роз  -
виток національноVкультурної са  мо  -
   бут ності народу, доступу до мате рі-
альноVдуховних надбань людст ва, їх 
засвоєння, використання та участі у 
подальшому їх розвитку» [4, с. 182] в 
інтересах особи, держави, суспільства. 
Вони гарантують духовний розвиток 
людини, допомагають кожному індиві-
ду стати корисним учасником політич-
ного, духовного, соціального і культур-
ного прогресу. 

Варто зазначити, що право на освіту 
посідає головне місце серед культур-
них прав, оскільки однією з його фун-
кцій є передача матеріальної та духов-
ної культури наступним поколінням, 
її відтворення та розвиток. На погляд 
автора, споріднюють право на освіту 
з культурними правами такі його ха-
рактеристики, як розвиток творчого 
потенціалу людини, пізнання й само-
пізнання суспільства, соціальних груп, 

окремої людини, передання соціальної 
інформації, досвіду, створення для лю-
дини ціннісних орієнтирів у суспільст-
ві. Отже, «культурний» зміст права на 
освіту очевидний, тому вважаємо пра-
вомірним віднесення права на освіту до 
групи культурних прав людини. 

Щодо належності права на освіту до 
групи соціальних прав, то, як зазнача-
лося нами вище, лише незначна кіль-
кість вітчизняних вчених відносить цю 
можливість до окресленої групи прав. 
Протилежна тенденція спостерігається 
серед російських науковців, тому такий 
дискурс зумовлює потребу з’ясування 
місця права на освіту серед категорії со-
ціальних прав.

З метою визначення цього місця 
спочатку з’ясуємо поняття соціальних 
прав. Науковці визначають соціальні 
права такими, що «полягають у набут-
ті соціальних благ, володінні, користу-
ванні й розпорядженні ними та їхньому 
захисті або вчиненні певних дій у цій 
сфері» [16, с. 560], як «визнані консти-
туціями права людини на матеріальну, 
а іноді й духовну підтримку з боку де-
ржави, рідше – інших осіб з метою за-
безпечення гідних умов її матеріально-
го, фізіологічного і морального існуван-
ня [17, с. 31]. Серед існуючих дефініцій 
нам найбільше імпонує наступна: 
«Соціальні права – це можливості лю-
дини забезпечити своє існування та роз-
виток із соціальних джерел завдяки со-
ціальному утриманству, тобто на основі 
застосованого за певних умов (при на-
станні так званих соціальних ризиків) 
державними чи недержавними органі-
заціями соціальноVаліментарного мето-
ду регулювання» [8, с. 105]. Дослідник 
вважає, що таке поняття дозволяє відо-
кремити соціальні права від інших, ос-
кільки вбирає певні ознаки цієї групи 
прав. Спостерігається, що відмежувати 
соціальні права можна за допомогою 
такої ознаки, як соціальне утриманс-
тво, яке передбачає соціальну підтрим-
ку особи за рахунок державного чи ко-
мунального бюджетів. Соціальні права 
вимагають справедливого розподілу 
суспільного багатства для кожного. 
Особа не може вимагати для себе біль-
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ше, ніж для інших, тобто такі права ма-
ють бути гарантовані однаковою мірою 
всім. Особливо це актуально щодо тих 
прав, які одночасно є й обов’язком, як, 
наприклад, право на повну середню ос-
віту. У цьому випадку держава бере на 
себе обов’язок забезпечити фінансуван-
ня загальноосвітніх шкіл з тим, щоб 
гарантувати безкоштовну реалізацію 
права на повну середню освіту всім, не-
залежно від їх матеріального станови-
ща чи будьVяких інших ознак. З іншого 
боку, якщо право на вищу освіту не є 
обов’язковим, то держава лише вста-
новлює умови, за яких вона бере на себе 
матеріальні затрати для забезпечення 
безкоштовної реалізації цієї можли-
вості громадянами. Вона визначає кіль-
кість місць державного замовлення на 
підготовку фахівців певного напряму 
і спеціальності, умови для отримання 
пільг при вступі до вищих навчальних 
закладів. 

Однак, інші дослідники вказують, 
що соціальна сфера покликана забез-
печити достатній рівень добробуту, до-
ступність основних життєвих благ для 
більшості населення, гарантувати не-
обхідний рівень соціального захисту, 
розвиток соціальної, трудової та під-
приємницької активності, забезпечен-
ня свободи вибору, широку можливості 
в реалізації людиною своїх здібностей. 
Головними завданнями соціальної де-
ржави є вирівнювання можливостей 
для всіх громадян, піклування про 
всі прошарки населення, особливо 
про групи, які перебувають у гіршому 
соціальноVекономічному становищі, 
урівноваження протилежних інтере-
сів, створення можливостей для гідного 
життя всіх осіб, забезпечення соціаль-
ного порядку, а також обов’язку насе-
лення брати участь у розв’язанні сус-
пільних проблем [18, с. 135–136].

Враховуючи наведені характеристи-
ки соціальних прав та соціальної сфе-
ри загалом, спроектуємо їх на окремі 
положення освітнього законодавства 
України. До прикладу назвемо ряд норм 
Закону України «Про освіту» (1991 р.), 
які гарантують громадянам право на 
безкоштовну освіту в усіх державних 

навчальних закладах незалежно від 
будьVяких ознак (ст. 3), організацію 
безкоштовного медичного обслугову-
вання в системі освіти (ст. 24), харчу-
вання в начальних закладах за рахунок 
бюджетних асигнувань (ст. 25), забез-
печення безпечних і нешкідливих умов 
навчання, праці та виховання (ст. 26), 
створення навчальних закладів для гро-
мадян, які потребують соціальної допо-
моги та реабілітації, встановлення до-
даткових видів соціального і матеріаль-
ного забезпечення осіб, які навчаються 
(додаткова соціальна і матеріальна до-
помога за рахунок місцевих бюджетів, 
міністерств та інших надходжень, 
безкоштовне регулярне підвезення до 
школи і назад рейсовим транспортом 
або транспортом підприємств, установ, 
організацій за визначених умов та ін. 
(ст. 53), державні гарантії педагогіч-
ним, науковоVпедагогічним працівни-
кам та іншим категоріям працівників 
навчальних закладів (ст. 57).

Отже, у змісті права на освіту відобра-
жаються наведені вище характеристи-
ки, які відповідають групі соціальних 
прав, тому цілком правомірно вважати 
його соціальним правом.

Як зауважувалося, іноді право на ос-
віту називають соціальноVекономічним 
або ж узагалі відносять до самостійної 
групи економічних прав. Зокрема, М.В. 
Смирнова обґрунтовує економічну скла-
дову в праві на освіту «функцією держа-
ви зі створення необхідних правових, 
політичних, матеріальних передумов 
для забезпечення підтримки особистої 
ініціативи людини в економічній сфері, 
до якої належить й недержавна освіта 
як галузь економіки» [14, с. 32]. Риба-
кова В.В. підкреслює схожість права на 
освіту з економічними правами, яка, 
на думку дослідниці, полягає в можли-
вості людини оволодіти професією, що 
в свою чергу створює умови для реаліза-
ції права на працю, на підприємницьку 
діяльність, а отже – на матеріальне за-
безпечення. Крім того, здійснення цьо-
го права вимагає матеріальних витрат 
держави або самої особи [14, с. 50]. 

Показуючи тісний взаємозв’язок 
ек ономічних та культурних прав, 
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О. Гон чаренко стверджує, що перші є 
гарантіями реалізації останніх. Науко-
вець відзначає, що право користування 
об’єктами державної та комунальної 
власності як вид економічних прав є 
підґрунтям користування мережею ос-
вітянських закладів [5, с. 34–35].

Відомі теоретики права вважають 
економічні права можливостями «роз-
поряджатися предметами матеріально-
го характеру та здобувати засоби для 
існування і розвитку» [3, с. 96], зазна-
чаючи, що їх реалізація «задовольняє 
потреби людини в її індивідуальній са-
мореалізації у господарській (економіч-
ній) діяльності, зокрема шляхом участі 
у виробництві матеріальних благ, у на-
данні послуг або у підприємництві» [7, 
с. 22]. 

Зокрема, Ю.Фролов характеризує 
економічні права за сутністю, змістом 
та формою, що дає змогу глибоко пізна-
ти цю категорію прав людини і грома-
дянина. Розкриваючи сутність еконо-
мічних прав, ученийVконституціоналіст 
відмічає, що «це передбачені Конститу-
цією та законами України можливості 
певної поведінки в економічній сфері», 
що «за своїм змістом – це певні еконо-
мічні блага та права на ці блага, тобто 
право на їхнє одержання, захист, збе-
реження, володіння, користування і 
розпорядження», за формою – «це міра 
або образ, спосіб, форма поведінки, ви-
явлення волі, інтересів, можливостей 
людини і громадянина» [19, с. 169].

Як бачимо, теоретикоVправова та 
конституційноVправова наука демонс-
трують розмаїття дефінітивних під-
ходів щодо економічних прав. Інтегру-
ючи запропоновані поняття, можна 
визначити економічні права, як можли-
вості людини і громадянина володіти, 
користуватися, розпоряджатися основ-
ними економічними (матеріальними та 
нематеріальними) благами та здобувати 
засоби для існування і розвитку. 

Правомірність поглядів учених щодо 
віднесення права на освіту до категорії 
економічних прав підтверджується сут-
ністю економічної сфери, призначенням 
якої «є виробництво, розподіл, обмін, 
споживання матеріальних благ і послуг, 

необхідних для життєдіяльності лю-
дей» [18, с. 249]. Зі змісту економічної 
літератури зрозуміло, що виробництво 
є матеріальним і нематеріальним. Три-
валий час сфера нематеріального вироб-
ництва розглядалася як необхідна, але 
непродуктивна щодо створення в ній 
нової вартості, національного доходу. 
Однак у цій сфері виробляються послу-
ги, які мають споживчу вартість, тобто 
є товарами [20, с. 511]. Якраз до сфери 
послуг і належить, поряд із іншими не-
матеріальними благами, освіта. Розра-
хунки спеціалістів, зроблені на основі 
даних багатьох країн, свідчать, що 
співвідношення обсягу витрат на освіту 
й економічного ефекту від цього станов-
лять 1:4, а щодо витрат на науку – 1:10 
[21, с. 117]. Крім того, становлення сис-
теми освіти як самостійної та специфіч-
ної галузі економіки; розгортання НТР, 
що зумовила істотне розширення масш-
табів освіти, значне збільшення витрат 
на неї, посилення впливу освіти на тем-
пи економічного зростання; сукупний 
внесок освіти у зростання майбутніх до-
ходів суспільства в цілому та індивіда 
зокрема в обсязі 75–80 % , встановлен-
ня розміру зарплати та її диференціація 
залежно від складності робочої сили, її 
загальноосвітнього й кваліфікаційно-
го рівнів стали об’єктивними переду-
мовами виникнення і розвитку науки 
про комплексну економічну роль осві-
ти в процесі розширеного відтворення, 
в тому числі відтворення економічних 
відносин, – економіки освіти [22, с. 
185]. Наведені факти свідчать про те, 
що право на освіту, за таким критерієм, 
як сфера суспільних відносин, нале-
жить до групи економічних прав.

З цього приводу, на думку автора, 
слід сказати наступне. З одного боку, 
обидві категорії близькі за своїм харак-
тером, тісно взаємодіють між собою, 
що проявляється навіть у тому, що ок-
ремі права належать як до соціальних 
прав, так і до економічних, встановле-
на межа між ними є тонкою та умов-
ною, таке об’єднання не змінює змісту 
цієї категорії прав – вони спрямовані 
на забезпечення певних соціальних та 
економічних потреб людини. З іншого 
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боку, в базових міжнародних актах з 
прав людини таке словосполучення не 
застосовується. Візьмемо до прикла-
ду основні міжнародноVправові акти, 
в назві яких відображаються категорії 
тих чи інших прав: Міжнародний пакт 
про громадянські та політичні права, 
Міжнародний пакт про економічні, со-
ціальні та культурні права, Європейська 
соціальна хартія. У правовій доктрині 
при здійсненні видової класифікації 
прав людини і громадянина, в більшості 
випадків, теж не здійснюється таке їх 
об’єднання. Тому автор статті вважає 
за доцільне, не встановлюючи катего-
ричної межі між групами прав людини, 
ділити їх на окремі самостійні види.

Âèñíîâêè
З огляду на такий критерій, як сфера 

реалізації прав людини та громадянина 

у суспільному житті (сфера суспільних 
відносин), їх можна класифікувати на 
особистісні (громадянські), політичні, 
економічні, соціальні, культурні, еко-
логічні. 

У юридичній науці відсутній єдиний 
підхід до визначення місця права на ос-
віту в системі прав людини і громадяни-
на. Систематизувавши погляди вчених, 
можна виокремити чотири групи їх 
тверджень: 1) право на освіту належить 
лише до культурних прав; 2) належить 
одночасно як до культурних, так і до со-
ціальних; 3) є соціальноVекономічним 
правом; 4) входить до системи соціаль-
них, економічних і культурних прав.

На наш погляд, право на освіту є ком-
плексним правом, воно одночасно нале-
жить до категорії культурних, соціаль-
них і економічних прав.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
 Законодавство України з соціальних 

питань містить значну кількість неузгод-
жених між собою нормативноVправових 
актів щодо соціального захисту окремих 
категорій громадян: ветеранів війни та 
праці, жертв політичних репресій, чор-
нобильців, інвалідів, військовослуж-
бовців та інших, а також щодо сімей з 
дітьми, малозабезпечених сімей. Крім 
того, певної узгодженості потребують 
нормативноVправові акти, що регулю-
ють соціальні стандарти та надання со-
ціальних гарантій і компенсацій такій 
категорії громадян, як військовослуж-
бовці. Принциповим недоліком чин-
ного законодавства є те, що численні 
норми правового регулювання соціаль-
них відносин досі встановлюються під-
законними нормативними актами, а не 
законами України. 

Нагальна потреба надання держа-
вою військовослужбовцям та членам 
їх сімей відповідних гарантій і ком-
пенсацій, які певним чином мають від-
шкодовувати додаткові навантаження, 
пов’язані з особливостями виконання 
обов’язків військової служби, що часто 
супроводжується ризиком для життя 
й здоров’я, визначає актуальність цієї 

теми в умовах складної ситуації в еко-
номічній сфері держави, оскільки від-
повідне соціальне забезпечення є вкрай 
складним завданням, яке не завжди 
може вирішити чинне законодавство.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
 Значний внесок у розвиток теорії 

права соціального забезпечення зроби-
ли такі вченіVправознавці: М.І. Козюб-
ра, В.С Андрєєв, В.А. Ачаркан, О.Д. 
Зайкін, М.Л. Захаров, P.I. Іванова, О.Є. 
Козлов, П.Д. Пилипенко, В.А. Тарасо-
ва, Я.М. Фогель, але питання кодифі-
кації соціального законодавства так і 
залишилось неузгодженим.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Цілком обґрунтовано виникає необ-

хідність у підбитті певних підсумків 
щодо розвитку законодавчого поля Ук-
раїни у сфері соціального захисту насе-
лення та соціального забезпечення вій-
ськовослужбовців з тим, щоб критично 
переосмислити чинні норми, усунути 
протиріччя і неузгодженості між ними. 
На мій погляд, найбільш доцільним 
шляхом правотворчості у цьому напря-
мі є кодифікація соціального законо-
давства.

С.П. Пасіка

здобувач, 

Військовий інститут 

Київського національного 

університету  імені 

Тараса Шевченка

Àâòîðîì ðîçãëÿíóòî àêòóàëüí³ñòü ïðèéíÿòòÿ Ñîö³àëü-
íîãî êîäåêñó. Çàïðîïîíîâàíî øëÿõè âäîñêîíàëåííÿ ñîö³àëü-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â øëÿõîì ïðèéíÿòòÿ 
Ñîö³àëüíîãî êîäåêñó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 

Àâòîðîì ðàññìîòðåíà àêòóàëüíîñòü ïðèíÿòèÿ Ñîöèàëü-
íîãî êîäåêñà. Ïðåäëîæåíû ïóòè ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ âîåííîñëóæàùèõ ïóòåì ïðèíÿòèÿ Ñîöèàëüíîãî 
êîäåêñà âîåííîñëóæàùèõ.

Actuality of acceptance of the Social code is examined in the 
article. The ways of increase of public welfare of servicemen are 
offered, by acceptance of the Social code of servicemen.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñîö³àëüíèé çàõèñò, ñîö³àëüíå çàáåçïå÷åí-
íÿ, â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ñîö³àëüíèé êîäåêñ.

Кодифікація соціального законодавства 
як запорука реалізації соціальних прав 

і гарантій військовослужбовців
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Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – знайти шляхи вдоско-

налення соціального забезпечення вій-
ськовослужбовців через кодифікацію 
соціального законодавства.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У 2005 р. Верховна Рада України роз-

глянула проект Соціального кодексу 
України [2], спрямованого на забезпечи-
ти зростання рівня соціального захисту 
населення України на основі вдоскона-
лення та систематизації соціального за-
конодавства, гармонізації вітчизняних 
систем соціального захисту з нормами 
міжнародного права. 

Проектом Кодексу було здійснено ко-
дифікацію норм чинних актів законо-
давства, що регулюють правовідносини 
у сфері соціального захисту.

Зазначений законопроект включав 
загальну та спеціальну частини і скла-
дався з 27 розділів та 736 статей. За-
гальна частина містила норми щодо 
основних засад правового регулюван-
ня в Україні соціального захисту та 
організаційноVправових форм його за-
безпечення.

Спеціальна частина – конкретні нор-
ми соціального захисту, структуровані 
за факторами соціального ризику. Щодо 
кожного напряму пропонувалися інсти-
туційні механізми соціального захисту 
на основі двох організаційноVправових 
форм: соціального страхування та со-
ціального забезпечення. Передбачалося 
створення умов для формування додат-
кових систем соціального захисту на ос-
нові добровільних цивільноVправових 
відносин. 

Крім того, спеціальна частина міс-
тила норми правового регулювання со-
ціальної підтримки окремих категорій 
населення, що потребують додаткового 
соціального захисту від держави та ор-
ганів місцевого самоврядування – вете-
ранів, осіб, які постраждали внаслідок 
екологічних катастроф тощо.

Визначальним принципом форму-
вання структури цього документа була 
систематизація правового матеріалу 
на основі норм Європейського кодексу 
соціального забезпечення, які деклару-

ють необхідність дотримання у націо-
нальному законодавстві основних прав 
громадян за факторами соціального 
ризику – постійної і тимчасової втрати 
працездатності та інших підстав, що 
спричинюють необхідність соціальної 
підтримки особи чи сім’ї.

Цим, насамперед, окреслювалася 
сфера правового регулювання проекту, 
яка не охоплює масив соціальних відно-
син стосовно соціальних гарантій щодо 
можливостей здобуття освіти та охоро-
ни здоров’я. 

Саме тому проект відповідав законот-
ворчій практиці європейських країн, де 
соціальне законодавство (незалежно від 
того, чи здійснювалася його кодифіка-
ція) охоплює дві основні сфери: social 
security (дотримання соціальних гаран-
тій покладається на соціальних парт-
нерів – роботодавців та працівників) та 
social assistance (підтримка осіб, які не 
можуть самостійно вирішувати пробле-
му власного забезпечення, що покла-
дається на державу та органи місцевого 
самоврядування). 

Складним питанням є вибір озна-
ки, за якою, власне, і здійснюється 
формування структури. Нею може 
бу ти предмет правового регулювання 
– права громадян за певним видом 
соціального ризику чи певний інсти-
тут – організаційноVправова форма, 
у якій здійснюється регулювання со-
ціальних відносин. Перший підхід ха-
рактерний для встановлення міжна-
родних правових норм, другий – для 
національного законодавства більшо-
сті країн ЄС. 

Позитивно мають бути оцінені пропо-
зиції щодо: 

─ уніфікації умов пенсійного забез-
печення в особливому порядку різних 
категорій громадян, яке здійснюється 
з державного бюджету і регулюється 
на цей час численними спеціальними 
законами, що не завжди узгоджені між 
собою;

─ узгодження окремих норм правово-
го регулювання, що здійснюється нині 
законами України «Про пенсійне забез-
печення» та «Про загальнообов‘язкове 
державне пенсійне страхування».
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Статтею 190 проекту Соціального 
кодексу [2] передбачалося створення 
соціальних судів, які повинні були роз-
глядати справи, пов’язані з порушення-
ми в соціальній сфері, порушенням пра-
ва на соціальний захист, законодавства 
в соціальній сфері, зокрема законо-
давства про соціальне забезпечення, 
соціальний захист, державні соціальні 
стандарти і нормативи та державні со-
ціальні гарантії. 

Але питання запровадження со-
ціальних судів в Україні потребує до-
даткового вивчення. Такі спеціалізо-
вані суди є в більшості європейських 
країн. Формування спеціалізованих 
судів на таких же засадах передбаче-
но і Конституцією України (ст.ст. 125, 
127) [1]. Проте, враховуючи відсутність 
в Україні реального досвіду функціону-
вання подібних судів, їх запровадження 
потребує часу та експериментів, на ос-
нові яких може бути прийнято рішення 
про засоби формування та компетенцію 
соціальних судів. 

На мою думку, логічна структура 
проекту формувалася, виходячи з між-
народних правових норм, визначених 
Європейською соціальною хартією, що 
ратифікована Україною, та Європейсь-
ким кодексом соціального забезпечен-
ня, яким має відповідати національне 
законодавство країн ЄС та України. У їх 
основі є предмет правового регулюван-
ня – права громадян за певним видом 
соціального ризику.

У процесі обговорення проекту Со-
ціального кодексу Комітетом з питань 
соціальної політики та праці були на-
правлені подання та проект постанови 
Верховної Ради України «Про відхи-
лення проекту Соціального кодексу Ук-
раїни» до Верховної Ради України [3]. У 
вищезазначеному поданні Комітет звер-
нув увагу на ряд недоліків Соціального 
кодексу, деякі з них, на мою думку, є 
доцільними. Зокрема, Комітет вважає, 
що головний недолік проекту Соціаль-
ного кодексу – це неправомірно звуже-
ний підхід, обмеження сфери його ре-
гулювання лише системою соціального 
захисту населення (ст.1 книги першої). 
Він визначає правові засади та гарантії 

соціального захисту населення Украї-
ни, про що сказано в преамбулі цього 
документа. У пояснювальній записці до 
проекту Соціального кодексу України 
автори вказують, що в його основу пок-
ладено норми Європейського кодексу 
соціального забезпечення. Отже, назва 
поданого законопроекту значно ширша 
за його зміст. 

Крім того, предметом Соціально-
го кодексу має бути досить широкий 
перелік складових соціальної сфери 
держави – освіта й наука, охорона здо-
ров’я, соціальний захист, культура, 
житловоVкомунальне господарство, 
сім’я, побут і відпочинок, відповідна 
інфраструктура тощо. Тому розроблен-
ню Соціального кодексу має передува-
ти процес визначення та узгодження, 
поVперше, його структури, для чого пот-
рібно чітко визначити соціальну сферу 
держави, що має регулюватися саме 
цим кодексом, поVдруге, його місця в 
системі кодифікованого законодавства 
(Трудового, Сімейного, Цивільного ко-
дексів тощо). 

Але одним із шляхів вирішення низ-
ки проблемних питань соціального за-
безпечення військовослужбовців може 
стати саме кодифікація, специфікація 
законодавства, що регулює соціальне 
забезпечення військовослужбовців.

Військовослужбовці в процесі рефор-
мування Збройних Сил України, вико-
нання своїх службових обов’язків часто 
стикаються з додатковими навантажен-
нями, що супроводжується ризиком 
для життя і здоров’я, зважаючи на це, 
виникає потреба у наданні державою 
відповідних соціальних гарантій і ком-
пенсацій.

НормативноVправові акти, що ре-
гулюють соціальне забезпечення вій-
ськовослужбовців, не завжди викону-
ються і потребують певної узгодженості 
між собою.

Одним із етапів кодифікації законо-
давства з питань соціального забезпе-
чення повинен стати Соціальний ко-
декс військовослужбовців, який рег-
ламентуватиме найважливіші правові 
норми сфери соціального забезпечення 
військовослужбовців та складатиметь-
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ся з установлених норм чинних законо-
давчих актів у сфері соціального забез-
печення військовослужбовців, з метою 
уникнення неузгодженостей, що нині 
існують та гальмують процес реформу-
вання соціального забезпечення вій-
ськовослужбовців, і дасть можливість 
нормативно врегулювати питання со-
ціального забезпечення військовослуж-
бовців на рівні законів, а не підзакон-
них нормативноVправових актів. 

За період незалежності України бу-
ло видано ряд нормативноVправових 
актів, що здійснюють адміністра тив-
ноVправове регулювання соціального 
за безпечення військовослужбовців 
Збройних Сил України. 

Проаналізувавши 16 основних нор-
мативноVправових актів, а саме: Кон-
цепцію оборони та будівництва Зброй-
них Сил України, затверджену поста-
новою Верховної Ради України від 11 
жовтня 1991 р. [4], Закон України «Про 
оборону України» від 06 грудня 1991 р. 
[5], Закон України «Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей» від 20 грудня 1991 
р. [6], Закон України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» від 25 бе-
резня 1992 р. [7], Закон України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб» від 9 квітня 1992 р. [8], постанову 
Кабінету Міністрів України від 11 груд-
ня 1992 р. «Про заходи щодо соціаль-
ного захисту військовослужбовців, осіб 
рядового і начальницького складу» [9], 
Указ Президента України від 13 травня 
1993 р. «Про тимчасові положення про 
проходження військової служби гро-
мадянами України» (втратив чинність) 
[10], Указ Президента України «Про 
невідкладні заходи щодо посилення со-
ціального захисту військовослужбовців 
та членів їх сімей» від 21 серпня 1993 р. 
[11], Конституцію України від 28 червня 
1996 р. [1], Закон України «Про статус 
ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і деяких ін-
ших осіб та їх соціальний захист» від 24 
березня 1998 р. [12], Статут внутрішньої 
служби Збройних Сил України, затвер-
джений Законом України від 24 березня 

1999 р. [13], Указ Президента України 
від 7 листопада 2001 р. «Про положен-
ня про проходження військової служби 
відповідними категоріями військово-
службовців» [14], Указ Президента Ук-
раїни від 21 вересня 2002 р. «Про Про-
граму соціальної і професійної адапта-
ції військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку, на період до 2005 
року» [15], Основні напрями посилення 
соціального захисту військовослужбов-
ців та членів їх сімей на період до 2010 
року, затверджені постановою Кабі-
нету Міністрів від 12 березня 2003 р. 
[16], Закон України «Про державні га-
рантії соціального захисту військово-
службовців, які звільняються із служ-
би у зв’язку з реформуванням Збройних 
Сил України, та членів їхніх сімей» від 
15 червня 2004 р. [17], Указ Президен-
та України від 10 грудня 2008 р. «Про 
Положення про порядок проходження 
громадянами України військової служ-
би в Збройних Силах України» [18], 
які за часів незалежності регулювали, 
а більшість із них регулюють і сьогод-
ні адміністративноVправові відносини 
сфери соціального забезпечення війсь-
ковослужбовців Збройних Сил Украї-
ни, прослідковується нестабільність 
прийнятих норм. Це виражено в чис-
ленних змінах, що вносяться до вказа-
них нормативноVправових актів, а саме, 
близько 156 змін за 20 років незалеж-
ності. 

Âèñíîâêè
Стає зрозумілою відсутність чітких 

механізмів реалізації цих норма тив-
ноVправових актів. Складність поля гає 
не лише в ознайомленні з нововведен-
нями самих військовослужбовців, со-
ціальне забезпечення яких перебуває 
у постійних змінах, а й посадових осіб 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування, які не встигають вчас-
но застосовувати ці норми. А самі орга-
ни державної влади та місцевого само-
врядування не завжди готові фінансово 
(випуск нових бланків, введення додат-
кових посад, зміна алгоритму роботи 
установ, організацій тощо).

На мою думку, черговим етапом роз-
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витку адміністративно-правового ре-
гулювання соціального забезпечення 
військовослужбовців повинен стати 
Соціальний кодекс військовослужбов-
ців, який буде основою у формуванні 
цілісної системи правового забезпечен-

ня соціальних гарантій і компенсацій, 
а також стане спеціальною нормою, що 
регулюватиме відносини між державою 
та військовослужбовцями стосовно со-
ціального забезпечення цієї категорії 
громадян.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Вищий законодавчий і представни-

цький орган – парламент – є одним із 
прадавніх інститутів державного ме-
ханізму, і впродовж всієї історії ведеть-
ся гостра дискусія про вибір найбільш 
оптимальної структури парламенту, 
про кількість і склад палат, конститу-
ційність вибору між однопалатним і 
двопалатним законодавчим органом.

Використання двопалатної системи 
в унітарних державах знаходить дедалі 
більше прихильників серед учених і 
практиків, політиків і державників, є 
однією із провідних тенденцій розвитку 
парламентаризму в сучасному світі. На 
користь цього свідчить тенденція зрос-
тання: якщо в 2000 році у світі було 67 
двопалатних парламентів, то нині 76. 
Це засвідчує, що бікамералізм є одним 
із інститутів, які є досить ефективні в 
державному механізмі розбудови право-
вої демократичної держави, об’єднанні 
для цієї цілі різних політичних сил. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Упродовж усієї новітньої історії Ук-

раїни ідея запровадження двопалатно-
го парламенту постійно була присутня в 
процесі здійснення реформи політичної 
системи України. У сучасній українсь-
кій юридичній науці, політичному се-
редовищі є недостатнім розуміння ас-
пектів ефективності бікамералізму, в 

контексті дослідження і доцільності за-
провадження двопалатного парламен-
ту. Ідею запровадження і розвитку бі-
камералізму, як показує історія країн, 
де його запроваджено (Польща, Чехія, 
Білорусія, Казахстан, Росія та ін.), за-
вжди супроводжували гострі дискусії.

Тому актуальним є проведення широ-
кого аспекту дослідження, з’ясування 
різних моделей парламенту, аргумен-
тацій, мотивацій і змін політичної сис-
теми, усвідомлення основ і реалій сьо-
годення. 

ТеоретикоVметодологічні аспекти до -
слідження окремих проблем закладе-
но в працях зарубіжних і вітчизняних 
учених: О. Березюка, М. Левіна, В. Жу-
равського, Р. Енгибаряна, Л. Кривен-
ко, О. Святоцького, В. Рум’янцева, 
О. Скрипнюка, Ю. Тодики, В. Тація, 
М. Орзіха, О. Фісуна, О. Омельченка, 
А. Саидова, В. Шаповала, Ю. Шем-
чушина, Л. Полуяна, І. Мачульської, 
М. Новікова – в контексті висвітлення 
проблем діяльності сучасних парламен-
тів, питаннях парламентського права, 
розбудови демократичної, правової, со-
ціальної держави, історичного генезису 
парламентаризму в Україні.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Незважаючи на появу ряду певних 

досліджень з проблем парламентариз-
му, на сьогодні особливої уваги заслу-
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The characteristics of origin, practice, formation of bicameral 
parliaments of European countries are examined in the article.
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Передумови і основні фактори формування 
 й утвердження бікамералізму 

у практиці парламентів держав Європи 
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говують такі основоположні аспекти 
парламентської діяльності, як її органі-
заційна та функціональна складові, 
актуальність курсу на євроінтеграцію 
тощо. Необхідно дослідити специфіку 
організації та функціонування парла-
ментів сучасних демократичних держав 
Європи, щоб запозичити позитивний 
політикоVправовий досвід та оминути 
небезпеки, які виникають в реаліях 
сьогодення.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Питання вдосконалення законодав-

чої влади в рамках активізації консти-
туційного процесу в Україні, актуаліза-
ція проблеми законодавчої гілки влади 
та її домінування в політичній практиці 
та обґрунтування в юридичній літера-
турі виявляються взаємопов’язаними 
та доречними для проведення нових 
наукових досліджень. Таким чином, 
дослідження правових проблем органі-
зації та функціонування двопалатних 
парламентів, за умов демократичних 
систем державної влади, є актуальним 
як на загальнотеоретичному рівні, так 
і у практичному аспекті реалізації ос-
новних напрямків державноVправової 
реформи в Україні. Метою статті є 
науковий аналіз передумов і основних 
факторів формування і утвердження бі-
камералізму в сучасних європейських 
парламентах за умов демократичних 
систем державної влади, дослідження 
змісту, статусу, проблем його станов-
лення і організації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
«Парламент як один з інститутів 

складного державного механізму по-
ходить від (франц. рarler – говорити) 
виступає загальнонаціональним (за-
гальнодержавним) представницьким 
органом, найважливіша функція якого 
полягає в здійснені верховної законо-
давчої влади» [1]. Його історія багатові-
кова, і впродовж неї ведеться гостра, не-
стихаюча дискусія про вибір найбільш 
оптимальної структури парламенту, 
кількості і складу палат, їх політич-
них складових, факторів формування 
тощо. 

Питання про те, з якого числа палат 
повинен складатися парламент, є од-
ним з найбільш спірних питань конс-
титуційного права, відповіді на нього 
відображають всю різноманітність пар-
ламентських інститутів. Це питання 
становить не тільки академічний інте-
рес для вчених, що працюють у галузі 
політичних наук. Його рішення в кож-
ній країні виступає результатом полі-
тичного вибору, який визначається са-
мим існуванням певного устрою [2]. 

Аналізуючи окремі елементи су-
часних парламентів, їх прототипи ми 
можемо зауважити вже в античних де-
ржавах. Подібні до парламенту органи 
діяли у Римській імперії – Сенат, На-
родні збори і рада п’ятисот в Афінах, 
які можна практично вважати прообра-
зом сучасного двопалатного парламен-
ту. Аристотель, Марк Тулій Ціцерон, 
Платон та інші видатні вчені мислителі 
античності у своїх працях віддавали 
належне цим складним державним ме-
ханізмам. 

Кожний громадянин Афін мав право 
брати участь у роботі еклесії (Народних 
зборів) з 20 років. Цей орган скликав-
ся 10 разів на рік (пізніше – 40 разів). 
Народні збори мали такі компетенції: 
обирати та звільняти всіх чиновників; 
заслуховувати звіти чиновників; роз-
глядати зовнішньополітичні справи; 
затверджувати державний бюджет; су-
дова влада еклесії поширювалася лише 
на справи державної зради [3, с. 8].

Тільки корінні жителі Риму, яких 
називали «патриціями», як рівноправ-
ні громадяни, являли римський на-
род, що представляв триста родів, які 
об’єднувалися у три триби. Так званий 
державний устрій повторював сімей-
ні відносини, старійшина який стояв 
на чолі роду, обирався всіма членами 
роду. Народні збори, що складалися з 
воїнівVчоловіків, обирали рекса на по-
саду довічно, але ця посада не переда-
валась у спадщину, рекс одноособово 
призначав свого спадкоємця, а коли він 
цього не міг зробити в силу тих чи ін-
ших обставин, влада переходила в руки 
Сенату.
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Посади сенаторів були довічними, 
жоден законопроект не міг подіяти на 
розгляд народних зборів, якщо попе-
редньо його не обговорили у Сенаті, 
також до компетенції сенаторів входи-
ли контроль за дотриманням звичаїв, 
питання безпосереднього управління, 
розробки законопроектів, оголошення 
війни і укладання миру, право тимчасо-
вого введення військового стану.

Сенат (Senatus) – збори «кращих 
людей», які мають здатність і вміння 
керування громадою, формувався, як 
правило, з категорії людей, що довели 
своє вміння управляти людьми (знат-
ні люди, посадовці, воєначальники та 
ін.), майновий ценз яких відповідав ви-
сокому рівню. Звання сенатора стало не 
тільки державноVполітичним, але ста-
новим, пов’язувалось з дотриманням 
певних правових обмежень, значно піз-
ніше стало спадковим.

Сенат вважався «опікуном» римсько-
го народу і мав певні імперативні пов-
новаження: міг не затвердити прийня-
тий зборами закон (але одноосібно при-
йняти закон не мав права). Законом 
вважалася постанова, прийнята при до-
триманні відповідної процедури і зміст. 
Закони – це загальні постанови, що ма-
ють загальний характер, запропоновані 
магістратом, прийняті народними збо-
рами і затверджені Сенатом [4]. Закон 
вважався прийнятим, якщо був доведе-
ний до народу магістратом на спеціаль-
ному місці форуму. Сенат представляв 
республіку у зовнішніх зносинах, опіку-
вався скарбницею держави, контролю-
вав діяльність посадових осіб, але на їх 
вибір його вплив не розповсюджувався. 

І. Мачульська наголошує, що за часів 
римської Республіки (V–III століття до 
н. е.) Сенат відігравав дещо іншу роль: 
верховну владу здійснювали два рів-
ноправних консули, подібно до рексів, 
вони були правителями і суддями в дні 
миру і головнокомандуючими римсь-
кою армією на війні, але думка Сенату, 
поряд з консулами, залишалась вирі-
шальною у всіх державних справах. Се-
наторам заборонялось використовувати 
прийняті рішення у власних інтересах. 
Щоб цього не було, закон забороняв їм 

займатись торгівлею і лихварством. 
Сенат діяв постійно, на відміну від на-
родних зборів, які збирались за потре-
бою, як відповідному органу, певного 
елементу державної конституції [5]. У 
часи найвищого розвитку Римський Се-
нат поєднував законодавчі, представни-
цькі, адміністративні і судові функції.

Отже, світовій цивілізації історія 
Римського Сенату дала істотні елемен-
ти устрою представницьких органів, у 
тому числі й верхніх палат парламен-
тів: саму ідею і механізм взаємодії дво-
палатного парламенту, коли одна з них 
приймає закон, друга – затверджує або 
вносить зміни, чи відхиляє; право зако-
нодавчої ініціативи обох палат; безпере-
рвність діяльності верхньої палати, що 
є стабілізуючою силою держави; голо-
сування шляхом опитування кожного 
сенатора; особливе коло повноважень; 
участь у зовнішній політиці шляхом 
підготовки до схвалення нижньою па-
латою міжнародних договорів; схвален-
ня бюджету, податків, зборів; введення 
надзвичайного і військового станів; від-
правки військ за кордон і т. д. Отже, 
можемо зробити висновок, що антична 
теорія роздільного правління була ос-
новою більшості політикоVправових до-
ктрин, базові принципи яких актуальні 
в реаліях сьогодення, при їх аналізу-
ванні (принципи виборності, розподілу 
влад, представництва і т. д.).

Цілком доречно А.Х. Саїдов вказує, 
що аналіз ретроспектив, передумов і 
основних факторів формування й ут-
вердження бікамералізму у Європі, ре-
алії тих часів свідчать, що прототипи 
парламентів виникли ще в етнічний 
період. Прообрази сучасних парла-
ментів з’являються в XIII ст. в Англії, 
у вигляді створення представницької 
установи задля обмеження королівсь-
кої влади відповідно до Великої Хартії 
Вольностей 1215 р. Аналогічні пред-
ставницькі органи – Генеральні штати 
– з’являються у Франції, Кортеси – в 
Іспанії, Ландтаги – у Німеччині, Сейми 
– у Польщі. З них сформувалися пар-
ламенти сучасного стану. Майже у всіх 
державах Центральної і Західної Євро-
пи становоVпредставницькі парламенти 
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були невід’ємною частиною державного 
механізму [6].

З моменту появи нижніх палат фор-
мально свій відлік існування веде 
парламент, ті органи, що пізніше 
склали верхні палати, утворилися і 
функціонували набагато раніше, ніж 
становоVпредставницькі. Це були до-
радчі збори, які засідали при монархах і 
складалися з осіб, що займали придвор-
ні управлінські, спадкоємні, як прави-
ло, посади [7]. Для середньовічної пра-
вової і політичної свідомості існування 
верхніх палат становоVпредставницьких 
структур робило їх закономірними і 
такими, що не потребували жодної 
додаткової легітимації [8]. В основі 
обґрунтування функціонування ниж-
ніх палат знаходилась ідея станового 
представництва, яка у середньовіччі 
формувалась у Європі і мала своє ле-
гітимаційне наповнення. Поширеною 
концепцією політичного керування ста-
ло припущення, що особливі «шари», 
«стани», «класи» мають право на пред-
ставництво або присутність у законо-
давчому органі. Саме представництво 
передбачалось у розділеному вигляді 
і на практиці конструювалось у діючі 
варіанти  – дві палати, наприклад, Ве-
ликобританія. Англійський парламент 
був становоVпредставницьким органом, 
не схожим на інші представницькі ін-
ститути Європи. Оформився він у ході 
громадянських воєн у 1263–1267 рр. 
Ще до початку війни у 1258 р. барони 
зібрались на з’їзді в Оксфорді, що от-
римав назву «Скаженого парламенту». 
Він затвердив нову конституцію, ре-
жим баронської олігархії у країні. Вла-
да у країні передавалась «Раді п’яти ба-
ронів», без згоди з якою ніяких рішень 
не міг прийняти навіть король. Англій-
ська феодальна держава набула фор-
ми становоVпредставницької монархії. 
В державноVполітичному житті май-
же через 40 років у 1290 р. парламент 
оформився як постійно діюча установа 
– parliamentem. Як двопалатний фор-
мується з 1343 р. палата лордів, або пе-
рів, палата громад. Палата лордів пред-
ставляла великих світських і духовних 
феодалів, палата громад – лицарів і 

городян. В історії Англії двопалатний 
парламент зіграв визначну роль, обме-
жив владу короля, приніс на новому іс-
торичному етапі політичну стабільність 
і рівновагу в економіці, соціальних від-
носинах, культурі, сприяв зміцненню 
централізованої держави. 

Парламент Англії являє собою кла-
сичний приклад двопалатного пар-
ламенту, де одна з палат представляє 
аристократію і духовенство, а друга 
– електорат. 

З розвитком суспільств і держав від-
бувається еволюція парламентів, яка 
відображає тенденції розвитку в різні 
епохи в різних країнах, співвідношен-
ня соціальних сил в політичних, еконо-
мічних, військових сферах.

У Франції же у XII столітті кризова 
політична ситуація вимагала необхід-
ності громадянської згоди. Внаслідок 
чого виникала установа – Генеральні 
штати (стани), які історично виросли 
з рад феодальної знаті при королі, з 
залученням міських верхів. Королем 
скликались асамблеї, щоб заручитись 
підтримкою трьох станів країни: світ-
ських і духовних васалів, короля і гро-
мадян. Не була встановлена періодич-
ність скликання Генеральних штатів. 
Прийнято вважати 1302 р. початком 
становоVпредставницької системи у 
Франції, а перше загальнодержавне 
засідання Генеральних штатів (станів) 
відбулось у 1484 р. Кожен стан Гене-
ральних штатів засідав окремо від ін-
ших: у першій палаті вище духовенс-
тво, в другій – депутати від дворянства, 
до третьої – виборні депутати від вер-
хівки городян. 

Уже у XVI столітті у Франції при-
пи няють існування становоVпред став-
ницькі органи, встановлюється абсо-
лютна монархія. Сучасне значення пар-
ламенти почали набувати лише у XVIII 
столітті. 

У розвитку англійського парламен-
ту з 1716 по 1832 рр. завершується 
період трансформації з інституту, 
який зберігав середньовічні риси, ста-
новоVпредставницькі елементи, у сучас-
ний законодавчий і представницький 
орган, що існує й сьогодні [9].
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Як свідчить вищезазначене, вирі-
шальним для бікамералізму став кінець 
XVIII століття, коли влада і суспільс-
тво усвідомили необхідність існування 
другої палати, як свого роду контроле-
ра виконання конституції, у прийнятті 
рішень загальнодержавного значення, 
як один із найважливіших елементів 
законодавчого процесу, демократич-
них інститутів парламентаризму, га-
рант стабільності політичної системи. 
Все це засвідчувало користь двопалат-
ного парламенту, оскільки класичне 
призначення другої палати парламен-
ту – це представництво і відображення 
різних суспільних інтересів не тільки 
більшості, але й меншості, збалансова-
на система розподілу влад, яка є ефек-
тивною гарантією цілісності держави, 
раціональність у процесі прийняття 
класових для суспільства рішень, необ-
хідність налагодження дієвого діалогу 
для вирішення суперечок, що породжує 
добрий позитивний ефект.

В Іспанії у 1834 р. після завершен-
ня тривалого періоду внутрішніх війн 
розпочався процес становлення двопа-
латного парламенту, де нижня палата 
формувалась шляхом виборів, а верхню 
заповнювали пери, архієпископи, вищі 
державні та військові чини, представ-
ники провінцій, що призначалися ко-
ролем з числа претендентів обраних на 
місцях. Іспанський сенат проіснував до 
1931 р. і був скасований після револю-
ції, проголошення Іспанської республі-
ки, профашистського режиму Франко. 

Отже, в історичній ретроспективі 
становлення бікамералізму у Європі 
представницькі установи функціо-
нували як полікамеральні, склада-
лися з декількох моделей бікаме-
рального представництва і розподілу 
законодавчої влади, їх підґрунтя у 
загальному виді представляють два 
елементи – колегіальноVдорадчий і 
становоVпредставницький, що стало ос-
новою другої після античної моделі, так 
званої «станової моделі». 

Таким чином, поліпалатність серед-
ньовічних становоVпредставницьких 
парламентів, їх бікамеральна, три- і 
чотирикамеральна будова виявила-

ся закономірним наслідком історично 
сформованого розподілу суспільства на 
стани [3, с. 11]. 

Протягом 1848–1849 років хвиля ре-
волюцій пройшла в європейських краї-
нах, що стало поштовхом до прийняття 
конституцій і запровадження пред-
ставницьких органів влади. Ці події 
сприяли прийняттю нової конституції 
в Нідерландах, де верхня палата, вихо-
дячи з положень конституції (39 осіб), 
обиралася на 9 років провінціальними 
штатами з числа найбільш заможних 
платників податків. Такий термін да-
вав стабільність політичній системі. В 
цей же період в Пруссії запроваджено 
двопалатний парламент, який отримав 
право затвердження бюджету та нових 
податків, ефективно контролювати за-
конодавчий орган давала можливість 
виконавчій владі наявність верхньої 
палати парламенту. У 1860 році біка-
меральний парламент було скликано і в 
Австрійській імперії. 

Ідеї сенату і двопалатного парламен-
ту майже через століття знову повер-
нулись до Італії, цього вимагали час і 
реалії демократичних процесів. Новий 
етап почався у ХІХ ст. і збігся з про-
цесом об’єднання країни у королівс-
тво. Він включає три великі стадії: лі-
беральний парламентаризм у рамках 
конституційної монархії 1861– 922 рр.; 
1922– 943 рр. – панування диктатури 
фашизму, ліквідація Парламентських 
інституцій; післявоєнний період і сьо-
годення республіканського виду парла-
ментаризму. 

У 1875 році у Франції у своїй кла-
сичній формі була впроваджена бікаме-
ральна система, де конституція третьої 
республіки передбачала створення дво-
палатного парламенту. Нижня палата 
(палата депутатів) обиралась на 4 роки, 
верхня обиралась на 9 років чиновника-
ми місцевої адміністрації. Жоден закон 
не набирав чинності без згоди Сенату. 

Із прийняттям у 1946 році Консти-
туції Четвертої республіки розпочався 
новий етап розвитку бікамералізму у 
Франції, це значно розширило межі 
втручання держави у соціальну і еко-
номічну сфери життя суспільства, пок-
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ладаючи на державу нові обов’язки, 
змінюючи відносини між особою і де-
ржавою. У цій країні ніколи не було 
однопалатного парламенту, попри те, 
що це питання виносилось на референ-
дум, від якого двічі відмовлявся народ, 
і це навіть призвело до відставки пре-
зидента. За однопалатний парламент і 
відповідальний перед ним уряд, проти 
надання президентові широких повно-
важень виступали комуністи і частково 
соціалісти, проте внаслідок основних 
протиріч і розходження політичних 
орієнтацій проект конституції компар-
тії на референдумі був відхилений. 

Сучасні парламенти виросли зі 
становоVпредставницьких установ, за-
початкували їх природу, яка формува-
лася, з одного боку, представниками 
різних станових територіальних груп, 
з іншого, у парламент входили люди, 
які займали певні державні посади при 
монарху і входили у раду при ньому. В 
минулому парламенти ніколи не були 
законодавчими органом, а лише дорад-
чими, хоча історія певних етапів свід-
чить, що без їхнього ставлення монар-
хи не могли прийняти законодавчі акти 
(Франція, Великобританія, Росія). 

Âèñíîâêè
У процесі проведеного дослідження 

автор дійшов думки, що аналіз бага-
товікової історії парламентів перекон-
ливо свідчить, що їх структура має 
багато спільних рис, проте у процесі 
свого розвитку вони зазнавали однако-
вих викликів і впливів. Національні 
традиції, форма державного правління 
та територіального устрою, політичний 
режим обумовлювали і структуру пар-
ламенту кожної окремо взятої країни. 

Усе це дає нам підстави констатува-
ти, що бікамералізм – це життєва тен-
денція, що зростає з огляду її демокра-

тичності і відповідної популярності у 
суспільстві. Число двопалатних парла-
ментів чітко показує тенденцію росту: 
якщо у 2000 році в світі було 67 двопа-
латних парламентів, то зараз їх 76, і та-
кий процес прогресує. 

Саме тому бікамералізм сьогодення 
є необхідним атрибутом демократії. В 
європейських державах з’являються 
якісно нові парламенти, які складають-
ся з двох палат, їх структура, порядок 
формування і діяльність палат будуєть-
ся не тільки на принципово нових до-
сягненнях правової і політичної думки, 
але й враховує багатовікову історію роз-
витку парламентаризму.

Демократичні переваги бікамераліз-
му – забезпечення представництва не 
тільки нації, але й окремих політичних 
сил, різних соціальних верств, забезпе-
чення якості законодавчого процесу, 
де друга палата відіграє роль фільтра, 
стримуючи поспішність законодавчого 
процесу, запобігаючи прийняттю не-
продуманих, кон’юнктурних законів, 
політичних рішень, на догоду певним 
партіям і олігархам, це дієвий засіб ста-
білізації політичної обстановки, один 
із найважливіших елементів дієвого 
державного механізму демократичного 
устрою.

З теоретичної точки зору, принципи 
двопалатності споконвічно пов’язані 
з принципами поділу влади як підсис-
тема горизонтального поділу влади, де 
основна увага приділяється взаємному 
контролю і балансу між палатами пар-
ламенту.

КонституційноVправовий інститут 
двопалатності (бікамералізму) після 
певної кризи з 70Vх років ХХ століт-
тя отримав загальне визнання як не-
від’ємна ознака розвинутої демократії 
і потужний імпульс до подальшого роз-
повсюдження і розвитку [10]. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Сьогодні Україна постала перед про-

блемою модернізації конституційної сис -

теми (конституційної модернізації [1; 2; 
3]), яка особливо гостро стосується від-
носин громадян та владних інститутів. 
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Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ïðîáëåì êîíñòèòóö³éíî¿ 
ìîäåðí³çàö³¿ â óêðà¿íñüê³é ïðàâîâ³é ñèñòåì³, ðîë³ Êîíñòèòó-
ö³éíîãî Ñóäó Óêðà¿íè ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ òà ïðîáëåìàì ðîçóì³ííÿ 
³ çàñòîñóâàííÿ ïðèíöèïó âåðõîâåíñòâà ïðàâà ó ìîäåðí³çàö³éí³é 
ä³ÿëüíîñò³ Ñóäó. Äîñë³äæåííÿ áóäóºòüñÿ íå íà áåçâ³äíîñíèõ, 
âèá³ðêîâèõ àñïåêòàõ ä³ÿëüíîñò³ ºäèíîãî îðãàíó êîíñòèòóö³é-
íî¿ þðèñäèêö³¿, à â ïåðøó ÷åðãó íà åìï³ðè÷íîìó ìàòåð³àë³, ùî 
äîçâîëÿº ñèñòåìíî äîñë³äèòè òàêó ïðîá ëåìàòèêó íå ò³ëüêè ç 
òî÷êè çîðó ïîçèòèâ³ñòñüêîãî ïðàâîðîçóì³ííÿ, à é âðàõóâàòè 
³ñíóþ÷èé äîñâ³ä âçàºìîçâ’ÿçêó òà âçàºìîâïëèâó ïðàâà ³ ìîðàë³, 
çàêîíó ³ ìîðàë³, íàö³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé, çâè÷à¿â, òðàäèö³é 
òà ôóíäàìåíòàëüíèõ ïðàâîâèõ ïðèíöèï³â, íîðì òîùî. 

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ïðîáëåì êîíñòèòóöè-
îííîé ìîäåðíèçàöèè â óêðàèíñêîé ïðàâîâîé ñèñòåìå, ðîëè 
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Óêðàèíû â ýòîé äåÿòåëüíîñòè è 
ïðîáëåìàì ïîíèìàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ïðèíöèïà âåðõîâåíñòâà 
ïðàâà â ìîäåðíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Ñóäà. Èññëåäîâàíèå 
ñòðîèòñÿ íå íà áåçîòíîñèòåëüíûõ, èçáèðàòåëüíûõ àñïåêòàõ 
äåÿòåëüíîñòè åäèíîãî îðãàíà êîíñòèòóöèîííîé þðèñäèêöèè, 
à â ïåðâóþ î÷åðåäü íà ýìïèðè÷åñêîì ìàòåðèàëå, ÷òî ïîçâîëÿ-
åò ñèñòåìíî èññëåäîâàòü äàííóþ ïðîáëåìó íå òîëüêî ñ òî÷êè 
çðåíèÿ ïîçèòèâèñòñêîãî ïðàâîïîíèìàíèÿ, à è ó÷åñòü ñóùåñò-
âóþùèé îïûò âçàèìîñâÿçè è âçàèìîâëèÿíèÿ ïðàâà è ìîðàëè, 
çàêîíà è ìîðàëè, íàöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé, îáû÷àåâ, òðà-
äèöèé è ôóíäàìåíòàëüíûõ ïðàâîâûõ ïðèíöèïîâ, íîðì è ò.ä.

The article is dedicated to the research of issues of the con-
stitutional modernization in the Ukrainian legal system, the ro  le 
of the Constitutional Court of Ukraine in this activity and problems 
of interpretation and implementation of the rule-of-law principle in 
the Court’s activities on modernization. The research is based not 
on the irrelative, selective aspects of the activity of the Constitutional 
Court of Ukraine, but first of all on the empirical data, which makes 
it possible to provide a systemic research of the abovementioned 
problem not only from the positive legal comprehension, but to 
take into account the existent experience of correlation and in-
fluence between law and moral, legal acts and moral, national 
specific characteristics, customs, traditions and fundamental legal 
principles, norms, etc.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êîíñòèòóö³éíà ìîäåðí³çàö³ÿ, Êîíñòèòó-
ö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè, âåðõîâåíñòâî ïðàâà, êîíñòèòóö³éíà þñ-
òèö³ÿ, êîíñòèòóö³éíà þðèñäèêö³ÿ. 

Конституційна модернізація, 
або окремі аспекти верховенства права 

в українській правовій системі
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У конституційній модернізації не ос-
тання роль належить єдиному органу 
конституційної юрисдикції – Консти-
туційному Суду України, який вирішує 
питання про відповідність законів та 
інших правових актів Конституції Ук-
раїни і дає офіційне тлумачення Конс-
титуції та законів України. Забезпечу-
ючи таку модернізацію, він об’єктивно 
впроваджує нову для України систему 
цінностей, засновану на ідеології пра-
вової держави і верховенства права.

Саме тому в наукових колах все часті-
ше лунають дискусії про необхідність 
вивчення та аналізу модернізаційного 
потенціалу Конституційного Суду Ук-
раїни. На нашу думку, таке досліджен-
ня має будуватись не на безвідносних, 
вибіркових аспектах діяльності єдиного 
органу конституційної юрисдикції, а в 
першу чергу на емпіричному матеріалі, 
що дозволить системно дослідити таку 
проблематику не тільки з точки зору по-
зитивістського праворозуміння, а й вра-
хувати існуючий досвід взаємозв’язку 
та взаємовпливу права і моралі, закону 
і моралі, національних особливостей, 
звичаїв, традицій та фундаментальних 
правових принципів, норм тощо. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання модернізації відносин між 

громадянами та владними інститутами 
в конституційному праві особливо ак-
туальне в контексті правових позицій 
Конституційного Суду України стосов-
но утвердження конституційного при-
нципу верховенства права. В українсь-
кій науці вже є перші публікації на цю 
тематику таких авторів, як Кампо В., 
Козюбра М., Ткачук П., Рабінович П. 
та інші, що присвячували свої праці 
проблемам становлення і розвитку ук-
раїнської доктрини верховенства пра-
ва, інтерпретації та принципу верхо-
венства права в актах Конституційного 
Суду України, застосуванню принци-
пу верховенства права судами різних 
юрисдикцій [4; 5; 6; 7; 8].

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Сучасне українське суспільство сто-

їть перед проблемою побудови не бюро-
кратичної поліцейської держави, а дер-
жави конституційної, в якій панувати-

ме Основний Закон, визнаватимуться 
і гарантуватимуться конституційні 
права і свободи громадян України. На 
цьому шляху перешкодою стоїть кон-
ституційний нігілізм влади і правовий 
інфантилізм більшості громадян, який 
руйнує всі спроби окремих державних 
діячів та політичних сил налагодити 
нормальне конституційне життя Ук-
раїнського народу. Звідси випливає, 
що осмислення української конститу-
ційної дійсності з позицій принципу 
верховенства права, має стати об’єктом 
усвідомлення не лише для фахівців, але 
й для простих громадян, від яких у кін-
цевому рахунку залежать зміни у сус-
пільстві та державі. 

Між тим, саме навколо українських 
конституційних цінностей ведеться ос-
новна духовна боротьба між новим і ста-
рим правовим укладом нашого життя, 
між правовими знаннями та правовим 
невіглаством, між правом та безправ’ям 
і т.д. Є очевидним, що вплив українсь-
кого національного колориту на утвер-
дження принципу верховенства права 
має спиратись на українську історію, 
традиції, національну самобутність та 
менталітет. Це, на нашу думку, вима-
гає від суспільства підвищення рівня 
сакралізації конституційного принци-
пу верховенства права, бо без цього не 
можна сформувати конституційну ідео-
логію та внести практичні зміни в наше 
конституційне життя. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Виходячи із наведеного завданням да-

ної статті є спроба дослідження питань 
конституційної модернізації в контек-
сті національного ґрунту усвідомлення 
верховенства права через призму віт-
чизняної філософії, літератури, культу-
ри, виокремлення рішень Конституцій-
ного Суду України як основної зовніш-
ньої форми виразу верховенства права 
в його національному вимірі та відхід 
від догматичних уявлень про соціальну 
державу як продукт діяльності системи 
державних органів, актуалізація уваги 
на конституціоналізмі як основному 
механізмі побудови такої держави. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Останнім часом відбувається пере-
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осмислення всіх фундаментальних фі-
лософських, культурних, літературних 
цінностей. Дане переосмислення від-
бувається на ґрунті домінування ідей 
природного права: рівності, справед-
ливості, гуманності, довіри тощо, які є 
складовими елементами доктрини вер-
ховенства права. 

Дана тенденція завдячує закріплен-
ню на конституційному рівні принципу 
верховенства права (стаття 8 Консти-
туції України), що стало поштовхом до 
впровадження його сутності в націо-
нальну культуру, літературу, філософію. 

Сформований протягом десятиліть 
радянської доби стереотип верховенст-
ва права як атрибуту чогось далекого, 
неосяжного, міфічного, на жаль, і сьо-
годні є домінуючим. Тому мало хто з 
громадян надає цьому терміну більш-
менш вагомого значення, розрізняє 
його з-поміж інших вживаних правни-
ками та політиками термінів. 

Між тим, уже сьогодні українські фі-
лософи, літератори, культурологи тощо 
здійснюють чималий вплив на форму-
вання національного колориту при-
нципу верховенства права. Достатньо 
згадати таких визначних громадських 
і наукових діячів, як І. Дзюбу, О. Кос-
тенка, М. Поповича, С. Кримського, 
та інших [9; 10; 11; 12], які формують 
національне уявлення про ідеї свободи, 
рівності, справедливості, гуманності, 
а, отже, змістовніше та постійніше ніж 
будь-яка нормативно-владна діяльність 
утверджують в думках, діях та вчинках 
громадян високі ідеали верховенства 
права.  

В Україні засади верховенства права 
закріплено в Основному Законі держа-
ви та конкретизовано в правових пози-
ціях Конституційного Суду України, 
в чинному законодавстві. На жаль, в 
українській юридичній науці немає 
достатньо обґрунтованих концепцій та 
практик застосування верховенства пра-
ва в різних галузях і сферах правового 
життя. Саме тому позиції Конституцій-
ного Суду України в даних питаннях є 
особливо важливими та актуальними.

Так, Конституційний Суд України 
у Рішенні від 2 грудня 2004 року 
№ 15-рп/2004 [13] надав визначення 
даному поняттю, зазначаючи, що «вер-

ховенство права – це панування права в 
суспільстві. Верховенство права вима-
гає від держави його втілення у правот-
ворчу та правозастосовну діяльність, 
зокрема у закони, які за своїм змістом 
мають бути проникнуті передусім іде-
ями соціальної справедливості, сво-
боди, рівності тощо. Одним з проявів 
верховенства права є те, що право не 
обмежується лише законодавством як 
однією з його форм, а включає й інші 
соціальні регулятори, зокрема, нор-
ми моралі, традиції, звичаї тощо, які 
легітимовані суспільством і зумовлені 
історично досягнутим культурним рів-
нем суспільства. Всі ці елементи пра-
ва об’єднуються якістю, що відповідає 
ідеології справедливості, ідеї права, яка 
значною мірою дістала відображення в 
Конституції України. Таке розуміння 
права не дає підстав для його ототож-
нення із законом, який іноді може бути 
й несправедливим, у тому числі обме-
жувати свободу та рівність особи. Спра-
ведливість – одна з основних засад пра-
ва, є вирішальною у визначенні його як 
регулятора суспільних відносин, одним 
із загальнолюдських вимірів права. За-
звичай справедливість розглядають як 
властивість права, виражену, зокрема, 
в рівному юридичному масштабі по-
ведінки й у пропорційності юридичної 
відповідальності вчиненому правопору-
шенню» (абзац другий, третій підпунк-
ту 4.1. пункту 4 мотивувальної частини 
Рішення).

Відповідні принципи та ідеї, що ба-
зуються на засадах верховенства пра-
ва, Конституційний Суд почав актив-
но використовувати та застосовувати 
при вирішенні певних категорій справ. 
Так, Рішенням від 12 січня 2010 ро-
ку № 1-рп/2010 [14], Конституційний 
Суд України усвідомлюючи необхід-
ність використання дуалістичного під-
ходу захисту як трудових прав грома-
дян, так і корпоративних прав суб’єктів 
господарювання при тлумаченні статті 
99 Цивільного кодексу України вста-
новив, що «в аспекті конституційного 
звернення положення частини третьої 
статті 99 Цивільного кодексу України 
від 16 січня 2003 року № 435–IV «чле-
ни виконавчого органу можуть бути у 
будь-який час усунені від виконання 
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своїх обов’язків» слід розуміти як пра-
во компетентного (уповноваженого) 
органу товариства у будь-який час і з 
будь-яких підстав усунути особу (осіб) 
від виконання обов’язків члена (членів) 
виконавчого органу за умови, якщо 
в установчих документах товариства 
не визначено таких підстав. Усунення 
члена виконавчого органу товариства 
від виконання своїх обов’язків, яке пе-
редбачене частиною третьою статті 99 
Цивільного кодексу України, не є від-
стороненням працівника від роботи в 
розумінні статті 46 Кодексу законів про 
працю України» (пункт перший резо-
лютивної частини Рішення).

На принципі верховенства права 
ґрунтувались й інші рішення Консти-
туційного Суду. Наприклад, у Рішенні 
від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 [15] 
Суд встановив, що «метою і особливіс-
тю закону про Державний бюджет Ук-
раїни є забезпечення належних умов 
для реалізації положень інших законів 
України, які передбачають фінансові 
зобов’язання держави перед грома-
дянами, спрямовані на їх соціальний 
захист, у тому числі й надання пільг, 
компенсацій і гарантій. Отже, при при-
йнятті закону про Державний бюджет 
України мають бути дотримані принци-
пи соціальної, правової держави, вер-
ховенства права, забезпечена соціальна 
стабільність, а також збережені пільги, 
компенсації і гарантії, заробітна плата 
та пенсії для забезпечення права кожно-
го на достатній життєвий рівень (стат-
тя 48 Конституції України). Оскільки 
предмет закону про Державний бюджет 
України чітко визначений у Конститу-
ції України, Кодексі, то цей закон не 
може скасовувати чи змінювати обсяг 
прав і обов’язків, пільг, компенсацій і 
гарантій, передбачених іншими зако-
нами України».

Забезпечуючи утвердження прин-
ци  пу верховенства права, єдиний ор-
ган конституційної юрисдикції також 
активно сприяв модернізації судової 
системи. Так, досвід свідчить: під особ-
ливий вплив правових позицій Консти-
туційного Суду України об’єктивно під-
падають інститути, пов’язані із здійс-
ненням правосуддя, статусом суддів 
тощо [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. Проте 

формально Конституційний Суд Украї-
ни не бере участі у формуванні доктри-
ни чи правового забезпечення судової 
влади. 

Водночас Суд своїми правовими по-
зиціями реально впливає на підготовку 
та проведення судово-правової реформи 
в Україні: по-перше, його правові пози-
ції фактично служать одним із важли-
вих джерел формування доктрини, а та-
кож – конституційного і законодавчого 
забезпечення цієї реформи; по-друге, 
правові позиції Конституційного Суду 
морально та юридично зв’язують зако-
нодавця, і тому в питаннях судово-пра-
вової реформи він повинен їх принайм-
ні враховувати, якщо не додержуватись 
[23]. 

Ідея соціальної держави завжди була 
і є пріоритетним напрямком розвитку 
будь-якої сучасної цивілізованої де-
ржави, незалежно від форми правлін-
ня та політичного устрою. Водночас 
різні держави користуються різними 
механізмами для досягнення цієї мети. 
Одні механізми виправдовують себе та 
стають основними при реалізації та за-
безпеченні соціальних прав, інші – від-
ходять як малоефективні.

У статті першій Конституції України 
закріплено, що Україна є соціальною 
державою; у розвиток цих положень 
Основний Закон закріплює цілу низку 
соціальних прав громадян, які деталі-
зуються у законодавчих актах, що пе-
редбачають способи їх реалізації.

Однак чіткого, формально визначено-
го механізму побудови в Україні соці-
альної держави, як це завжди пропону-
ють вчені-нормативісти, не встановле-
но. Але цього і не треба робити. Тому що, 
на нашу думку, основним механізмом 
забезпечення таких прав та побудови 
соціальної держави є теорія і практика 
конституціоналізму, заснована на ідеях 
правової держави і верховенства права.

У науці конституціоналізм розгля-
дається як суспільно-політична систе-
ма, яка обмежує владне свавілля та виз-
начає гарантії прав людини та осново-
положних свобод. У вузькому значенні 
конституціоналізм втілюється у діяль-
ності органів конституційної юстиції по 
перевірці правових актів органів пуб-
лічної влади на предмет їх конституцій-
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ності [24, с. 104]. Саме такі властиво-
сті конституціоналізму як обмеження 
владного свавілля, визначення гаран-
тій прав та основоположних свобод лю-
дини через перевірку Конституційним 
Судом України правових актів органів 
влади на предмет їх конституційності 
дозволяє віднести конституціоналізм 
до основного механізму побудови в Ук-
раїні соціальної держави.

Âèñíîâêè
Досліджувані проблеми свідчать про 

важливе значення принципу верхо-
венства права для українського консти-
туційного розвитку та конституційної 
модернізації.

Аналіз правових позицій Конститу-
ційного Суду України свідчить, що 
своїми Рішеннями, які ґрунтуються 
на принципі верховенства права Суд 
забезпечує верховенство Конституції 
України, соціальну справедливість та 
рівність. Це дає йому право в окремих 
випадках конституціоналізувувати но-
ві загальні ідеї верховенства права, від-
ходячи від нормативістських догм пра-
возастосування.

Конституціоналізм є основним ме-
ханізмом побудови в Україні соці альної 
держави, що забезпечується перевір-
кою Конституційним Судом України 
правових актів органів влади на пред-
мет їх відповідності загальним постула-
там верховенства права.

Верховна Рада України повинна віді-
йти від нормативістського розуміння 
законодавчої функції і запровадити в 
законотворення систему конституцій-
них цінностей, які базуються на заса  дах 
верховенства права (справедливо сті, 
рівності, гуманності, правової визначе-
ності, правової певності і т.д.).

Органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування повинні, 
крок за кроком реалізовувати у своїй 
діяльності принцип верховенства права, 
всебічно пропагуючи та роз’яснюючи 
його суть населенню. 

На сьогоднішній день гостро постала 
потреба узагальнення вищими спеціалі-
зованими судами судової практики ух-
валення судами загальної юрисдикції 
рішень, які базуються на принципі вер-
ховенства права. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Ринок цінних паперів, що є багато-

аспектною соціальноVекономічною сис-
темою, на основі якої функціонує рин-
кова економіка в цілому, сприяє аку-
мулюванню капіталу для інвестицій у 
виробничу і соціальну сфери, структур-
ній перебудові економіки, позитивній 
динаміці соціальної структури суспіль-
ства, підвищенню рівня достатку кож-
ної людини шляхом володіння і вільно-
го розпорядження цінними паперами, 
психологічній готовності населення до 
ринкових відносин.

Найгострішою проблемою сьогоден-
ня в Україні є той факт, що інвестицій-
на діяльність відзначається нестачею 
власних коштів підприємств, знижен-
ням частки довгострокових кредитів, 
високими відсотками ставки за креди-
тами, які залучаються, а також скоро-
ченням обсягів центральних капіталь-
них вкладень.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблемам фондового ринку та цін -

них паперів в Україні присвятили 
значну кількість наукових досліджень 
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Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó ðèíêó ö³í-
íèõ ïàïåð³â â Óêðà¿í³,÷èííå çàêîíîäàâñòâî â ö³é ñôåð³, à òà-
êîæ îçíà÷åíî â³äïîâ³äí³ ïðîáëåìè ³ çàïðîïîíîâàíî øëÿõè ¿õ 
âèð³øåííÿ.

Â ñòàòüå èññëåäîâàíû ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðûíêà öåí-
íûõ áóìàã â Óêðàèíå, äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî â ýòîé 
ñôåðå, à òàêæå îïðåäåëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîáëåìû è 
ïðåäëîæåíû ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

In this article the prospects for the development of securities 
market in Ukraine, the current legislation in this area, and 
identified relevant issues and proposed solutions.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðèíîê ö³ííèõ ïàïåð³â, ö³íí³ ïàïåðè òà ¿õ 
âèäè, ôîíäîâèé ðèíîê, ô³íàíñîâèé ðèíîê ö³ííèõ ïàïåð³â.
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провідні фахівці в цій галузі: Д.О. Анд-
рєєв, І.І. Бершадська, З.Г. Ватаманюк, 
В.І. Грушко, О.В. Дзера, І.О. Дзера, 
Р.Є. Демчак, Е.Ф. Жуков, А.Б. Конд-
рашихін, А.В. Коструба, В.В. Луць, 
Ю.В. Мица, Н.В. Приказюк, М.М. Сам-
бірський, Е.Ю. Трегубенко та інші.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Фондовий ринок України складаєть-

ся з цінних паперів різних типів, видів 
та їх різновидів, а його суб’єкти, рин-
кові технології, інфраструктура тощо 
мають багатоаспектне значення. Крім 
того, важливу роль у цьому відіграє де-
ржавне регулювання на ринку цінних 
паперів, що повинно запобігати та по-
переджати зловживання з боку емітен-
тів, професійних та інших учасників 
фондового ринку, а також забезпечува-
ти ефективність і цивілізованість його 
функціонування. Все це потребує на-
лежного правового врегулювання.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У цій статті автори зробили спробу 

привернути увагу до сучасних проблем 
фондового ринку України та визначити 
на ньому роль та місце цінних паперів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Практика обігу цінних паперів утво-

рює первинний ринок і вторинний. 
Первинний  це ринок, на якому відбу-
вається їх обіг. Класифікатором ринку 
цінних паперів є так звана система чо-
тирьох ринків: перший фондова біржа; 
другий  позабіржовий ринок, на якому 
відбувається обіг цінних паперів, не 
зареєстрованих на біржі; третій  поза-
біржовий ринок з реєстрацією цінних 
паперів через посередників; четвертий 
 позабіржовий ринок, на котрому опе-

рації здійснюються через комп’ютерну 
систему. Важливого значення для ефек-
тивного функціонування РЦП набуває 
його правове регулювання. В Україні 
створено нормативну базу щодо вре-
гулювання РЦП. Фундаментальними 
інструментами законодавства про 
РЦП є Закони України «Про цінні па-
пери і фондовий ринок» (2006) [1], 
«Про державне регулювання ринку 

цінних паперів в Україні» (1996) [2], 
«Про Національну депозитарну систе-
му та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні» (1997) [3], 
«Про обіг векселів в Україні» (2001) 
[4]. Правовому режимові цінних папе-
рів у господарській діяльності присвя-
чені гл. 14 Цивільного кодексу України 
(2003) [5] і гл. 17 Господарського ко-
дексу України (2003) [6], у яких виз-
начено суть цінних паперів та їх види, 
умови і порядок їх випуску, порядок 
придбання цінних паперів суб’єктами 
господарювання, здійснення державно-
го регулювання ринку цінних паперів 
[7].

Розвиток фондового ринку України 
відбувається за кількома напрямами, 
що передбачають:

формування цінних паперів з нови-
ми властивостями та реквізитами;

розвиток вторинного ринку;
удосконалення процедури та доку-

ментального супроводу обігу цінних 
паперів;

раціональний розподіл функцій між 
учасниками фондового ринку;

забезпечення конкурентного середо-
вища;

створення оптимальної інфраструк-
тури; 

упорядкування обліку та звітності 
на підставі репродукування стандартів 
світового фондового ринку;

спрощення процесу оформлення до-
кументів на всіх стадіях емісії та обігу 
цінних паперів;

упровадження електронних інфор-
маційних систем;

зниження ризику інвестицій у цінні 
папери;

запобігання порушенням правил і 
норм;

узгодження фондового законодавст-
ва з іншими (суміжними) державними 
актами.

За роки незалежності економіка 
України зазнала докорінних перетво-
рень, пов’язаних зі зміною форм влас-
ності та формуванням нових ринкових 
відносин, що також суттєво вплинуло 
на виникнення та розвиток сучасного 
фондового ринку. Роль, яку відіграє 
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держава в регулюванні та розвиткові 
фондового ринку досить-таки вели-
ка. Політика держави щодо фондового 
ринку називається «фондовою політи-
кою»  вплив у сфері випуску й обігу 
інвестиційних цінних паперів, яка ви-
конує такі функції: управління, участь, 
вплив, регулювання.

Однак залучення іноземних кредитів 
в економіку держави ставить перед 
урядом завдання подвійного характе-
ру. З одного боку, залучення кредитів 
є необхідним (за підрахунками еконо-
містів, на душу населення нині припа-
дає 3000 дол. прямих іноземних інвес-
тицій), а з другого  іноземні кредити 
формують зовнішній борг України та 
нераціональне їх використання рано чи 
пізно призведе до поглиблення боргової 
кризи. Зокрема, Українська фондова 
біржа виконує значний обсяг роботи 
для створення підґрунтя щодо інтегра-
ції українського національного ринку 
цінних паперів до Європейського і сві-
тового ринків. Достатньо згадати спів-
робітництво з Організацією французь-
ких бірж і Національним депозитарієм 
Франції, яке дало можливість у корот-
кий термін створити при Українській 
фондовій біржі Центральний депози-
тарій і ввести в дію систему елект-
ронного обігу цінних паперів. Резуль-
тативною є робота з Організацією 
сприяння розвитку фондових і фінан-
сових ринків Східної і Центральної 
Європи (Німеччина), об’єднанням ні-
мецьких фондових бірж (німецька 
фірма АГ) і Франкфуртської фондової 
біржі. Ділові відносини налагодились 
між Українською фондовою біржею 
та керівництвом Федерації європейсь-
ких фондових бірж, НьюVЙоркської, 
Чиказької, Торонтівської, Афінської, 
Будапештської, Празької, Варшавсь-
кої, Братиславської, Литовської, Ро-
сійської, Токійської, Корейської фон-
довими біржами. Це співробітництво на 
сьогодні має характер інформаційного 
обміну та обміну досвідом. Але найваж-
ливішим є те, що створено підґрунтя 
для багатогранної спільної праці та ді-
лової інтеграції. І цей обмін досвідом, 
мабуть, можна виділити як головну об-

ставину, на яку варто спиратися (ура-
ховуючи особливості нашої економіки) 
у ході подальшого розвитку ринку цін-
них паперів в Україні.

Виникнення форсVмажорних обста-
вин спонукає нерезидентів, як прави-
ло, масово залишати ринок, наслідком 
чого є різка девальвація національної 
валюти, переоцінка можливостей на-
ціонального фондового ринку. Штучне 
форсування його розвитку та стратегіч-
ні помилки в процесі проведення прива-
тизації посилені світовою фінансовою 
кризою.

Зменшення кредитів (позик) для по-
гашення, рефінансування та обслугову-
вання кредитів (позик), одержаних віт-
чизняними банківськими установами 
та іншими суб’єктами господарювання 
від іноземних кредиторів на завершен-
ня будівництва житла, що здійснюєть-
ся із залученням іпотечних кредитів із 
обов’язковою умовою співфінансуван-
ня з боку банків та забудовників; за-
безпечення оптимального рівня впливу 
держави на фондовий ринок, регулю-
вання ринку цінних паперів, сприяння 
адаптації національного ринку цінних 
паперів міжнародним стандартам, за-
хист прав інвесторів шляхом здійснен-
ня заходів з попередження і припинен-
ня порушень чинного законодавства на 
ринку цінних паперів, крім того: спри-
яння розвитку інвестиційного приваб-
ливого середовища для залучення внут-
рішніх та іноземних інвесторів, спри-
яння реструктуризації акціонерних 
товариств для стимулювання підпри-
ємницької діяльності задля збільшення 
кількості робочих місць та доходів бюд-
жету, наближення вітчизняного зако-
нодавства до міжнародних вимог – усе 
це допоможе розв’язанню безлічі про-
блемних питань на ринку цінних папе-
рів. Нині фондовому ринку властива ак-
тивність на високому рівні, що перш за 
все пояснюється пропозиціями Фонду 
державного майна України з продажу 
державних пакетів акцій відкритих 
акціонерних товариств, які займають 
монопольне становище на загально-
державному ринку відповідних товарів 
України, а також тих, що мають страте-
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гічне значення для економіки України. 
Ринок цінних паперів набирає обертів 
у зв’язку з виходом на нього акцій про-
мислових підприємств. Інвестиції в цін-
ні папери приватизованих підприємств 
використовуються для участі в діяль-
ності підприємств із наступним можли-
вим отриманням довготермінового при-
бутку від зростання курсової вартості. 
Подальший розвиток національного 
фондового ринку стримується низкою 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, 
основними з яких є: відставання чинної 
законодавчої й нормативноVправової 
бази функціонування фондового рин-
ку від розвитку реальних процесів; не-
достатність державного регулювання 
національного ринку цінних паперів; 
недовіра населення і його психологічна 
непідготовленість до операцій на фон-
довому ринку; відсутність необхідного 
захисту інтересів дрібних інвесторів з 
боку держави тощо.

Одним із найголовніших принципів 
забезпечення інтересів суб’єктів фондо-
вого ринку та захисту їхніх майнових 
прав стала надійність захисту інвес-
торів. Державне регулювання ринку 
має здійснюватися на принципах ство-
рення гнучкої та ефективної системи 
регулювання, надійно діючого механіз-
му обліку та контролю, запобігання і 
профілактики зловживань та злочин-
ності на ринку цінних паперів.

Конкретна ефективність в Україні 
фондового ринку і цінних паперів зале-
жить від забезпечення таких невідклад-
них завдань:

1. Акумуляція коштів населення та 
підприємств (заощаджень, нагромад-
жень, тимчасово вільного капіталу).

2. Концентрація коштів, створення 
умов для формування великого капіта-
лу, здатного вирішувати складні еконо-
мічні завдання.

3. Збільшення частки капітальних 
вкладень у валовому національному 
продукті та національному доході, що 
сприяє оздоровленню й зміцненню фі-
нансової системи держави і створенню 
необхідних резервів капіталу.

4. Залучення вітчизняного та інозем-
ного капіталу в економіку України зад-

ля створення механізму інвестування й 
розширення сфери впливу капіталу на 
економічні процеси.

5. Оптимізація галузевої, виробничої 
та регіональної структури за допомо-
гою:

a)  міграції капіталу  відтоку з галу-
зей, де є його надлишок, у галузі, де 
його бракує;

b) переливання капіталу з малорен-
табельних галузей і регіонів у високо-
рентабельні;

c) вирівнювання норми прибутку на 
вкладений капітал.

6. Баланс попиту і пропонування ка-
піталу, а відтак і баланс виробництва та 
споживання матеріальних цінностей.

7. Сприяння приватизації на її завер-
шальному етапі, формування інституту 
власників і менеджерів, здатних най-
ефективніше розпоряджатися власніс-
тю акціонерних товариств.

8. Узгодження майнових державних, 
інституційних та індивідуальних інте-
ресів у процесі обігу цінних паперів.

9. Стимулювання виникнення нових 
господарських інституцій, що відпові-
дають новим економічним відносинам.

10. Стабілізація курсу національної 
валюти через стримування інфляції, за-
хист інтересів населення і підприємств.

11. Створення конкуренції системі 
банківського кредиту, що забезпечує 
поліпшення якості обслуговування 
клієнтів.

12. Економія суспільних витрат обі-
гу, поліпшення системи взаєморозра-
хунків підприємств, зниження їх за-
боргованості, розвиток товарообігу.

13. Сприяння реалізації науковоV
технічних досягнень через створення 
акціонерних венчурних фірм і впровад-
ження інших заходів для заохочення 
використання нової технології.

14. Сприяння збільшенню ефектив-
ності управління підприємством, пере-
довсім акціонерним.

15. Сприяння розвиткові самоуправ-
ління, зокрема з допомогою випуску 
муніципальних облігацій.

16. Створення умов для інтеграції у 
світову економічну систему, завдяки 
репродукуванню загальноосвітніх при-
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нципів і стандартів функціонування 
фондового ринку. 

17. Забезпечення участі в процесі ін-
тернаціоналізації світового фондового 
ринку.

Виходячи з викладеного, для Укра-
їни особливо важливим є завершення 
процесу приватизації шляхом корпо-
ратизації й акціонування приватної 
власності. У площині виходу на сві-
тові ринки цінних паперів українських 
компаній знову ж таки гостро постають 
питання недостатнього законодавчого 
їх оформлення та конкурентоздатність. 
Звичайно, на Заході цікавитимуть-
ся тільки акціями високорентабель-
них і перспективних компаній, яких в 
Україні обмаль. Національні фондові 
ринки світу все більше інтернаціоналі-
зуються. Це очевидно, адже капітал 
узагалі має інтернаціональний харак-
тер і вільно переміщається у ті країни 
й регіони, де його обіг дає найбільший 
приріст. Це стосується й обертання ка-
піталу у вигляді цінних паперів. Тому 
дуже важливу роль у законодавчому ре-
гулюванні національного ринку цінних 
паперів відіграють міжнародні правові 
акти: договори, конвенції, угоди, укла-
дені міжнародними організаціями та 
фінансовими інституціями у сфері роз-
витку, функціонування та регулювання 
ринку цінних паперів. Участь України 
в укладанні таких актів сприяє подаль-
шій інтеграції нашої держави в міжна-
родні ринки капіталу. 

Підсумовуючи, можна беззаперечно 
сказати, що ринок цінних паперів 
відіграє важливу роль у суспільному 
відтворенні. Адже перша й основна його 
функція  мобілізація грошових засобів 
інвесторів для організації та розширен-
ня виробництва. Друга  інформаційна, 
оскільки ситуація на ринку цінних 
паперів повідомляє інвесторам інфор-
мацію про економічну кон’юнктуру в 
країні і дає чіткі орієнтири для вкла-
дання капіталів, що сприяє формуван-
ню ефективної та раціональної еконо-
міки, стимулює мобілізацію вільних 
гро шових ресурсів в інтересах вироб-
ництва та їх розподіл відповідно до по-
треб ринку.

Як переконує світовий досвід, ефек-
тивне функціонування ринку цінних 
паперів неможливе без регулюючої та 
контролюючої діяльності державних 
органів, яким в умовах становлення 
ринку цінних паперів надається особ-
ливе значення. Світовий ринок знає 
дві основні моделі: одна передбачає пе-
ревагу на ринку комерційних банків 
(Німеччина, Японія, Франція), інша 
 активну роль банківських установ і 
небанківських фінансовоVкредитних 
інституцій (США, Велика Британія). У 
тих країнах, де на ринку переважає об-
межена кількість комерційних банків, 
їх діяльність контролюється національ-
ним банком та іншими державними 
агенціями.

Âèñíîâêè
Таким чином, на нашу думку, ринок 

цінних паперів є ефективним механіз-
мом функціонування ринкової економі-
ки, інструментом мобілізації фінансо-
вих ресурсів та заощаджень населення, 
оптимального перерозподілу засобів, 
підвищення активності людини як ре-
ального власника. У цьому зв’язку особ-
ливої актуальності набуває підвищення 
ефективності використання іноземних 
кредитів, а також залучення на фінан-
совий ринок України нереалізованого 
інвестиційного потенціалу домашніх 
господарств.

Відомо, що банківською системою 
України на сьогодні мобілізовано в де-
позити близько 10 млрд. грн. населен-
ня, у той час як майже 70 % працюю-
чих громадян США регулярно спрямо-
вують свої пенсійні заощадження не на 
банківські рахунки, а в інвестиційні 
фонди, які розміщують ці кошти в ак-
ції та інші цінні папери. За різними 
розрахунками, у населення нашої дер-
жави залишаються незалученими по-
над 10V15 млрд. грн. Обсяг заощаджень 
свідчить, що навіть за умови довготри-
валої економічної кризи інвестицій-
ний потенціал домашніх господарств 
як постачальників інвестицій є вельми 
суттєвим.

Виходячи з викладеного, основними 
пріоритетними напрямами розвитку 
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 Цивільне право і цивільний процес;  сімейне право. Міжнародне право

українського фінансового ринку цін-
них паперів повинні бути:

стабілізація чіткої законодавчої бази, 
запровадження системи врегульованих 
оптимальних норм і методів через найв-
пливовіші, а головне  ефективні та сти-
мулюючі важелі;

проведення адміністративної рефор-
ми, у т. ч. Міністерства фінансів Ук-
раї  ни щодо вдосконалення його ор-
га ні заційної структури; уточнення 
функ   цій, підвищення ролі і статусу 
Національному банку України;

 централізація та організаційна офор-
мленість обігу цінних паперів в Україні 
через створення єдиної біржової систе-
ми; 

здійснення заходів щодо стимулю-
вання внутрішнього ринку капіталів, 
обмеження доступу до нього нерезиден-
тів, що сприятиме зростанню обсягів 
капіталу;

запровадження та розвиток таких 
інститутів, як ринок застави, іпотечні 
кредити, споживчі кредити, на умовах 
доступності для вітчизняного інвесто-
ра;

обмеження зовнішніх запозичень і 
розширення випуску державних та міс-
цевих позик;

залучення на фінансовий ринок не-
реалізованого інвестиційного потенціа-
лу домашніх господарств;

розвиток різноманітної довірчої ді-
яльності, операційного страхування;

створення системи захисту прав ін-
весторів на фінансовому ринку;

формування учасника фінансового 
ринку як суспільної інституції, для 
якого соціально зумовлені й історично 
обмежені закони, норми, звички і сте-
реотипи, що склалися в суспільстві, 
будуть настільки очевидними, що не 
потребуватимуть офіційних угод між 
контрагентами, які діють в економіці.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Охорона природи та мисливство і ри-

бальство є невід’ємними та пов’язаними 
явищами, а кожен мисливець і рибал-
ка, відповідно до положень ст. 13 Кон-
ституції України, має право користу-
ватися природними об’єктами права 
власності народу згідно із законом [1]. 
Громадяни повинні докладати всіх зу-
силь для поліпшення стану природних 
екосистем і використовувати природні 
ресурси відповідно до вимог природо-
охоронного законодавства України. 

За роки незалежності України спос-
терігаються різнопланові процеси роз-
витку правового регулювання участі 
представників громадськості в охороні 
тваринного світу: від широкого залу-
чення громадськості до діяльності у 
сфері використання та охорони природ-
них ресурсів і, навпаки, до обмеження 
суттєвих прав (складання протоколів) 
громадських інспекторів, що пов’язано 

з прийняттям Закону України «Про 
внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо 
посилення боротьби з браконьєрством» 
від 23 вересня 2010 року [2]. Такий стан 
правового регулювання діяльності гро-
мадський інспекторів потребує глибо-
кого дослідження та вироблення моделі 
конструктивної взаємодії представни-
ків громадськості з державними орга-
нами для досягнення загальної мети 
– охорони навколишнього середовища 
та реалізації ефективної екологічної 
політики.
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ðè ðèáîîõîðîíè, ãðîìàäñüê³ ³íñïåêòîðè ç îõîðîíè äîâê³ëëÿ, 
ãðîìàäñüê³ ìèñëèâñüê³ ³íñïåêòîðè.

Правовий статус громадських інспекторів 
у сфері боротьби з порушеннями 

правил полювання та рибальства: 
законодавчі колізії
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ченка, Г.А. Ларіонова, М.І. Малиш-
ка, Р. Мельника, Г.В. Мороз, О. Мос -
тяєва, М.А. Орлова, С.В. Размєта-
єва, Д.В. Скрильнікова, О.Г. Тар нав-
ського, Н.І. Тітової, І.В. Туста  новсь кої 
Е.В. Позняк, С.В. Ша ра пової та інших. 

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè 
Чинне законодавче вирішення до-

сліджуваної проблеми на сьогодні є 
дискусійним, адже обмеження прав 
громадських інспекторів (зокрема пра-
во складати протоколи про порушення 
правил полювання і рибальства), що 
має місце нині, не сприятиме боротьбі 
з такими порушеннями, тому існує на-
гальна потреба в науковому обґрунту-
ванні розширення повноважень пред-
ставників громадськості щодо діяль-
ності у сфері використання та охорони 
тваринного світу.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є виявлення особливос-

тей участі громадськості в боротьбі з по-
рушенням правил полювання і рибаль-
ства, визначення основних напрямів 
удосконалення правового регулювання 
в цій сфері суспільних відносин на ос-
нові тлумачення й узагальнення поло-
жень чинного адміністративного зако-
нодавства та аналізу існуючих наукових 
досліджень з питань участі громадсь-
кості в прийнятті екологічно важливих 
рішень. Мета статті конкретизується та 
досягається шляхом вирішення ряду 
завдань: дослідження тенденцій роз-
витку правового регулювання участі 
громадськості в протидії порушенням 
правил полювання і рибальства; визна-
чення ролі громадськості у сфері охоро-
ни та використання тваринного світу; 
формулювання пропозицій із удоско-
налення діяльності представників гро-
мадськості в досліджуваній сфері.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Широке залучення громадськості 

до діяльності у сфері використання та 
охорони природних ресурсів є однією з 
форм залучення загалу до управління 
державними справами і заслуговує на 
підтримку. 

Інститут громадського контролю є 
традиційним інститутом екологічного 
права. У праві УРСР громадський кон-
троль за дотриманням законодавства 
про охорону природи та раціональне 
використання природних ресурсів був 
чи не єдиним прикладом ефективного 
функціонування механізму контролю 
з боку громадськості. І хоча громад-
ський природоохоронний контроль 
радянської доби фактично охороняв 
державну власність, уже в той пері-
од було започатковано й апробовано 
часом форми, методи контрольної ді -
яльності, особливості її організації 
та здійснення, що можуть бути вико-
ристані й сучасною правовою систе-
мою України в процесі становлення й 
розвитку інституту громадського еко-
логічного контролю.

Безумовно, діяльність громадсь-
ких інспекторів є суспільно корисною 
і спрямованою на надання допомоги 
державним органам у виконанні ними 
функції держави щодо охорони навко-
лишнього природного середовища.

З переходом України до ринкових 
відносин та нового рівня демократи-
зації суспільства роль громадськості 
у формуванні екологічної політики 
та практичному вирішенні екологіч-
них проблем суттєво зросла. Одним із 
найважливіших правових інститутів, 
з функціонуванням якого пов’язано 
розвиток демократичних засад у пра-
вовому регулюванні охорони довкілля, 
є громадський контроль у відповідній 
галузі. Громадський екологічний конт-
роль є тим інструментом, що за певних 
умов дає змогу ефективно боротися з 
порушеннями правил полювання і ри-
бальства та попереджати виникнення 
нових. 

Стратегією державної екологічної 
політики України на період до 2020 року 
[3] передбачено участь громадськості та 
суб’єктів господарювання у формуван-
ні та реалізації екологічної політики, 
а також урахування їхніх пропозицій у 
ході вдосконалення природоохоронного 
законодавства. Громадський контроль 
у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища передбачає:
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V забезпечення взаємодії органів де-
ржавної влади з громадськістю у сфері 
управління навколишнім природним 
середовищем шляхом громадського 
екологічного інспектування, громадсь-
кої екологічної експертизи, функціо-
нування громадських рад при Мінпри-
роди та його територіальних органах і 
спеціальних підрозділах, проведення 
консультацій з громадськістю щодо ак-
туальних екологічних проблем;

V забезпечення функціонування ме-
ханізмів громадської екологічної інс-
пекції та громадської екологічної екс-
пертизи;

V заохочення громадськості у сфері 
охорони навколишнього природного 
середовища та створення і функціону-
вання громадських екологічних органі-
зацій.

На наш погляд, вищеназвані поло-
ження є дещо декларативними на фоні 
останніх змін у чинному законодавстві, 
зокрема щодо обмеження прав громад-
ських інспекторів у сфері порушення 
правил полювання та рибальства.

На сьогодні повноваженнями щодо 
контролю саме у сфері охорони та вико-
ристання мисливських тварин і водних 
живих ресурсів наділені такі представ-
ники громадськості: громадські інспек-
тори рибоохорони, громадські інспек-
тори з охорони довкілля та громадські 
мисливські інспектори.

Правовий статус цих громадсь-
ких представників визначає низка 
нормативноVправових актів: Закон Ук-
раїни від 25 червня 1991 року «Про охо-
рону навколишнього природного сере-
довища» (ст. 36); Закон України від 13 
грудня 2001 року «Про тваринний світ» 
(ст. 58); Закон України від 22 липня 
2000 року «Про мисливське господарс-
тво та полювання» (ст. 38); Положення 
про громадських інспекторів рибоохо-
рони від 9 жовтня 2002 року; Положен-
ня про громадських інспекторів з охо-
рони довкілля від 27 лютого 2002 року; 
Положення про громадських мисливсь-
ких інспекторів від 1 березня 2002 року 
тощо [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Названі вище нормативні акти на 
сьогодні абсолютно не узгоджені з чин-

ною ст. 255 КУпАП [10], у яку внесено 
зміни Законом України «Про внесен-
ня змін до Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення щодо 
посилення боротьби з браконьєрством» 
23 вересня 2010 року [2]. Саме цей закон 
відіграв важливу роль у визначенні міс-
ця та ролі представників громадськості 
щодо протидії порушенням правил по-
лювання та рибальства на сучасному 
етапі, оскільки відповідно до цього за-
кону громадські інспектори, які раніше 
були уповноважені складати протоколи 
про адміністративні правопорушення, 
віднесені до таких, що розглядають-
ся судами, – позбавлені такого права. 
Зазначена позиція законодавця моти-
вується тим, що підтримання еколо-
гічної рівноваги на території України є 
обов’язком держави, тому покладання 
на громадських інспекторів виконання 
функцій держави у сфері контролю за 
використанням та охороною природних 
ресурсів є неможливим.

Доцільно зауважити, що саме така 
позиція законодавця спостерігається 
і в адміністративному законодавстві 
Російської Федерації [11]. Так, повнова-
женням складати протоколи про пору-
шення правил полювання та рибальства 
(ст.ст. 8.37; 23.26; 23.27; 28.3 Кодексу 
Російської Федерації про адміністра-
тивні правопорушення) наділені лише 
посадові особи державних установ, що 
здійснюють функції з охорони, контро-
лю та регулювання використання тва-
ринного світу та місць їх існування.

За чинною редакцією Закону України 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» (ст. 36) передбачено 
право громадських інспекторів з охо-
рони довкілля на проведення пе ревірок 
і складання протоколів про порушен-
ня законодавства про охорону навко-
лишнього природного середо вища [4]. 
Подібні норми зберігають чинність в 
Законі України «Про мисливське гос-
подарство та полювання» (ст. 38) і спе-
ціальних положеннях, що, у свою чер-
гу, породжує колізію в законодавстві.

Аналіз вищевказаних нормати в ноV
правових актів дає підстави сформулю-
вати висновок, що громадські інспек-
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тори з охорони довкілля, громадські 
мисливські інспектори та громадські 
інспектори органів рибоохорони по 
суті є не представниками громадських 
організацій (громадськості), а поза-
штатними працівниками відповідних 
відомств, хоча й мають назву, яка не 
відповідає їх правовому статусу. Якщо 
зважати на вказану обставину, то оцін-
ка діяльності цих осіб зазнає істотних 
змін. Адже позаштатний працівник, 
який пройшов відповідну підготовку, 
перевірку своїх знань у відповідному 
відомстві чи державному органі, має всі 
підстави бути допущеним до виконання 
обов’язків, про які йдеться у КУпАП. 
Якщо врахувати, що громадські інспек-
тори провадять свою діяльність шляхом 
організації рейдів, у яких беруть участь 
декілька осіб, це є певною гарантією не-
застосування до них насильства з боку 
правопорушників та виконання ними 
своїх обов’язків відповідно до вимог за-
конодавства.

На нашу думку, рішення законодав-
ця позбавити представників громад-
ськості права складати протоколи про 
порушення правил полювання і ри-
бальства є передчасним, адже представ-
ники громадськості покликані сприяти 
діяльності відповідних державних ор-
ганів і посадових осіб, а не підміняти їх. 
Штатна чисельність працівників таких 
органів невелика, тому їх щільність на 
одиницю території є незначною, а від-
так ефективність діяльності – недостат-
ньою. Стан економіки України (особли-
во в умовах післякризового періоду) не 
дає змоги збільшити штат цих праців-
ників, тому розширення повноважень 
громадських інспекторів сприяло б 
удосконаленню законодавства, що ре-
гулює правовідносини в цій сфері, та 
більш ефективній боротьбі з порушен-
нями правил полювання і рибальства. 

Âèñíîâêè 
Аналіз чинної правової регламента-

ції діяльності громадських інспекторів 
рибоохорони, громадських інспекторів 
з охорони довкілля та громадських мис-
ливських інспекторів дає підстави зро-
бити такі висновки:

- широке залучення громадськості 
до діяльності у сфері використання та 
охорони тваринного світу є однією з 
форм залучення загалу до управління 
державними справами і заслуговує на 
підтримку з боку держави;

- діяльність громадських інспекторів 
є суспільно корисною і спрямованою 
на надання допомоги державним орга-
нам у виконанні ними функції держави 
щодо охорони навколишнього природ-
ного середовища;

V існує нагальна потреба законодав-
чого врегулювання правового та соці-
ального захисту громадських інспекто-
рів на рівні працівників, уповноваже-
них здійснювати контроль у галузі мис-
ливського господарства та полювання і 
рибальства;

V важливим напрямом дієвої участі 
громадськості в охороні тваринного сві-
ту є посилення підготовки громадян до 
виконання правоохоронних функцій; 

V ефективність участі громадськості 
в охороні тваринного світу на сьогод-
ні є недостатньо високою, що також 
пов’язано з наявністю низки колізій у 
чинному законодавстві, яке визначає 
правовий статус громадських інспек-
торів;

- найбільшим недоліком практичної 
реалізації закріпленого в законодавс-
тві інституту громадських інспекторів 
є розрив між правовою нормою та її ви-
конанням. Громадські інспектори не 
завжди мають можливість реалізувати 
права, гарантовані їм законодавством. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Згідно зі ст. 54 Конституції України 

[1], культурна спадщина охороняєть-
ся законом. Держава забезпечує збере-
ження історичних пам’яток та інших 
об’єктів, що становлять культурну цін-
ність, вживає заходів для повернення в 
Україну культурних цінностей народу, 
які знаходяться за її межами.

Збереження культурної спадщини 
людства та розв’язання глобальних 
екологічних проблем є обов’язковими 
умовами існування та розвитку люд-
ської цивілізації. Традиційно заходи 
охорони культурної спадщини були ви-
нятково сферою внутрішньоVправової 
діяльності держав. Усвідомлення між-
народним співтовариством виняткової 
важливості цих аспектів життєдіяль-
ності людини сприяє тому, що захист 
культурних цінностей та збереження 
природного середовища поступово ста-
ють предметом міжнародноVправового 
регулювання [2]. У доповіді, виголо-
шеній 25.04.2000 р. [3], зазначалося, 
що всього у сучасному міжнародному 
праві на той момент налічувалося біль-
ше 100 міжнародноVправових актів уні-

версального і регіонального характеру, 
що регламентують питання виявлен-
ня, збереження, охорони, вивчення і 
популяризації культурних цінностей. 
Система цих актів є настільки розга-
луженою, що є підстави говорити про 
міжнародне право охорони культурних 
цінностей [4].

Видається очевидним, що зазначена 
система міжнародних правових актів 
породжує певні обов’язки для держав, 
що підписали ці акти (приєдналися до 
цих актів). Україна приєдналася до 
низки важливих міжнародних актів в 
сфері охорони культурних цінностей 
(культурної спадщини). Отже, акту-
альним є розгляд цих актів, а також 
зобов’язання, які випливають із цих 
актів для України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Місце України в міжнародноVправо-

вих відносинах з приводу охорони куль-
турної спадщини розглядалося у фунда-
ментальному виданні [5]. Разом із тим, 
з моменту здійснення цього видання 
накопичений новий матеріал – як на-
уковий, наприклад [2, 6–8], та і прак-
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тичний (нові приєднання України до 
міжнародних конвенцій, судова прак-
тика тощо). Отже, видається цікавим 
комплексне дослідження всієї системи 
міжнародних правових актів у сфері 
охорони культурної спадщини, при-
наймні тих, учасницею яких є Україна. 
Водночас об’єктом дослідження в роботі 
[2] обрано міжнародноVправові відноси-
ни державVучасниць щодо Конвенції 
ЮНЕСКО про охорону всесвітньої куль-
турної та природної спадщини [9], а 
також міжнародноVправові відносини, 
що виникають у зв’язку з прийняттям 
Конвенції ЮНЕСКО про охорону нема-
теріальної культурної спадщини [10]. В 
роботі [6] розглядаються питання впли-
ву вимог Гаазької Конвенції 1954 р. про 
захист культурних цінностей на випа-
док збройного конфлікту [11] на поведін-
ку держав в цій сфері в мирний час. У 
роботах [7, 8] аналізуються положення 
кількох міжнародних актів в цій сфері, 
однак узагальнення зобов’язальних для 
держав вимог не здійснюється. Разом 
із тим, окремі питання з цієї тематики 
(в контексті міжнародних зобов’язань 
України) розглядалися автором цієї 
статті в роботі [12].

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Частиною загальної проблеми реалі-

зації міжнародних актів в сфері охоро-
ни культурної спадщини є системати-
зація зобов’язань, які витікають з цих 
актів, і аналіз рівня їх виконання.

Слід при цьому зазначити, що іс-
нує низка міжнародних документів, 
до яких Україна на даний момент не 
приєдналася і які не породжують для 
неї міжнародних зобов’язань, зокрема 
[8, 13]: Міжнародна хартія з охорони і 
реставрації нерухомих пам’яток і виз-
начних місць (Венеціанська хартія, 
1964 р.), Міжнародна хартія з охорони 
історичних садів (Флорентійська хар-
тія, 1981 р.), Міжнародна хартія з охо-
рони історичних міст (Вашингтонська 
хартія, 1987 р.), Міжнародна хартія з 
охорони археологічної спадщини (Ло-
заннська хартія, 1990 р.), Міжнародна 
хартія з охорони традиційної архітек-
турної спадщини (Стокгольмська хар-

тія, 1998 р.), Міжнародна хартія з охо-
рони та реставрації архітектурноVмісто
будівної спадщини (Краківська хартія, 
2000 р.), Ризька хартія з автентичності 
та реконструкції історичних об’єктів у 
контексті збереження культурної спад-
щини (2000 р.), Будапештська деклара-
ція із всесвітньої спадщини (2002 р.). 
Хоча існують підстави вважати, що 
приєднання до цих документів сприяли 
б поліпшенню пам’ятникоохоронної 
справи в Україні, в цій статті ці доку-
менти не досліджуються.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цієї статті є дослідження 

особливостей реалізації міжнародних 
актів у сфері охорони культурної спад-
щини, систематизація зобов’язань, які 
витікають з цих актів, і аналіз рівня їх 
виконання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Згідно зі ст. 9 Конституції Украї-

ни [1], ст. 19 Закону України «Про 
міжнародні договори України» [14], 
чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України. Якщо 
міжнародним договором України, який 
набрав чинності в установленому по-
рядку, встановлено інші правила, ніж 
ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то застосову-
ються правила міжнародного догово-
ру. Аналогічні положення містяться і 
безпосередньо в законах України щодо 
охорони культурної спадщини. Так, 
згідно зі ст. 48 Закону України «Про 
охорону культурної спадщини» [15], 
ст. 21 Закону України «Про охорону ар-
хеологічної спадщини» [16], ст. 2 Зако-
ну України «Про вивезення, ввезення 
та повернення культурних цінностей» 
[17], якщо міжнародним договором, 
згода на обов’язковість якого надана 
Верховною Радою України, встановле-
но інші правила, ніж ті, що передбачені 
відповідним законодавством України, 
застосовуються правила міжнародного 
договору України. Таким чином, між-
народні норми права, в тому числі й у 
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сфері охорони культурної спадщини, 
мають пріоритет над нормами внутріш-
нього законодавства України.

Слід зазначити, що суди України за-
стосовують, хоча і дуже рідко, норми 
міжнародних Конвенцій і договорів 
як норми прямої дії. Так, у Постанові 
Вищого господарського суду України 
від 30.11.2005 р. у справі № 35/262-04 
[18] вказується, що відповідно до при-
нципів, закріплених в ст. 10 Конвенції 
ЮНЕСКО «Про охорону архітектурної 
спадщини Європи» [19], держава про-
водить комплексну політику збережен-
ня архітектурної спадщини, яка перед-
бачає охорону архітектурної спадщини 
як одну з головних цілей планування 
забудови міської та сільської територій, 
а також забезпечує врахування цієї ви-
моги на всіх етапах розробки планів 
розвитку територій та виконання про-
цедур видання дозволів на проведення 
робіт; заохочує програми реставрації 
та підтримання в належному стані ар-
хітектурної спадщини; розглядає збе-
реження та освоєння архітектурної, як 
один з головних напрямів політики в га-
лузі культури, охорони навколишнього 
середовища і загального планування. 
Тому суд відмовив у позові щодо спону-
кання органу приватизації до привати-
зації об’єкта нерухомості, який визна-
ний пам’яткою культурної спадщини.

Аналіз міжнародних конвенцій і до-
говорів свідчить про те, що для визна-
чення об’єктів захисту в сфері культур-
ної спадщини визнані власне «культур-
на спадщина» та/або «культурні цін-
ності». В роботі [3] автор дотримується 
тієї точки зору, що поняття «культурна 
спадщина» та «культурні цінності» є 
не відрізненими. Зокрема, в ст. 44 Ос-
нов законодавства Російської Федерації 
про культуру [20] застосовується дис-
позиція «культурна спадщина народів 
Російської Федерації, у тому числі 
культурні цінності, що зберігаються 
у фондах державних і муніципальних 
музеїв, архівів і бібліотек, картинних 
галерей, в асортиментних кабінетах 
підприємств художньої промисловості 
і традиційних народних промислів, 
включаючи приміщення і будівлі, де 

вони розташовані…». У ст. 3 цих Основ 
надано визначення «культурна спад-
щина народів Російської Федерації – 
матеріальні і духовні цінності, створені 
в минулому, а також пам’ятники та 
історикоVкультурні території і об’єкти, 
значущі для збереження і розвитку са-
мобутності Російської Федерації і всіх 
її народів, їх внеску в світову цивілі-
зацію. Отже, за російським законо-
давством, культурна спадщина охоп-
лює нерухомі об’єкти (пам’ятники та 
історикоVкультурні території і об’єкти), 
рухомі культурні цінності (що зберіга-
ються у фондах державних і муніци-
пальних музеїв, архівів і бібліотек, 
картинних галерей тощо) та духовні 
цінності.

Водночас в українському законодав-
стві ці поняття розрізняються. Так, 
згідно із Законом [15], об’єкт культур-
ної спадщини – визначне місце, споруда 
(витвір), комплекс (ансамбль), їхні час-
тини, пов’язані з ними рухомі предме-
ти, а також території чи водні об’єкти, 
інші природні, природноVантропогенні 
або створені людиною об’єкти незалеж-
но від стану збереженості, що донесли 
до нашого часу цінність з археологіч-
ного, естетичного, етнологічного, істо-
ричного, архітектурного, мистецько-
го, наукового чи художнього погляду 
і зберегли свою автентичність. Тобто 
об’єкт культурної спадщини, як прави-
ло, нерухомий об’єкт. Рухомі об’єкти 
культурної спадщини – це такі об’єкти, 
які обов’язково поєднані з нерухомим 
об’єктом культурної спадщини. З іншо-
го боку, якщо зважити на перелік видів 
«культурних цінностей», визначений у 
Законі «Про вивезення, ввезення та по-
вернення культурних цінностей» [17] 
(оригінальні художні твори живопису, 
графіки та скульптури, художні компо-
зиції та монтажі з будьVяких матеріалів, 
твори декоративноVприкладного і тра-
диційного народного мистецтва; пред-
мети, пов’язані з історичними подіями, 
розвитком суспільства та держави, іс-
торією науки і культури, а також такі, 
що стосуються життя та діяльності ви-
датних діячів держави, політичних пар-
тій, громадських і релігійних органі-
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зацій, науки, культури та мистецтва; 
предмети музейного значення, знайдені 
під час археологічних розкопок; скла-
дові частини та фрагменти архітектур-
них, історичних, художніх пам’яток і 
пам’яток монументального мистецтва; 
старовинні книги та інші видання, що 
становлять історичну, художню, науко-
ву та літературну цінність, окремо чи в 
колекції; манускрипти та інкунабули, 
стародруки, архівні документи, вклю-
чаючи кіноV, фотоV і фонодокументи, ок-
ремо чи в колекції; унікальні та рідкісні 
музичні інструменти; різноманітні види 
зброї, що має художню, історичну, ет-
нографічну та наукову цінність; рідкіс-
ні поштові марки, інші філателістичні 
матеріали, окремо чи в колекції; рідкіс-
ні монети, ордени, медалі, печатки та 
інші предмети колекціонування; зооло-
гічні колекції, що становлять наукову, 
культурноVосвітню, навчальноVвиховну 
або естетичну цінність; рідкісні колек-
ції та зразки флори і фауни, мінерало-
гії, анатомії та палеонтології), то видно, 
що ці об’єкти є суттєво рухомими. Це 
підтверджується і самою назвою Зако-
ну [17], оскільки цінності такого виду 
можуть ввозитися та вивозитися без за-
вдання їм шкоди.

У міжнародних конвенціях, які ма-
ють обов’язкову силу для України, 
об’єкти охорони також визначаються 
поVрізному. Серед таких документів:

– Гаазька Конвенція [11]. Культур-
ними цінностями визнані як рухомі 
об’єкти (які приблизно відповідають За-
кону [17]), так і нерухомої об’єкти (які 
приблизно відповідають Закону [15]), а 
саме: а) цінності, рухомі або нерухомі, 
які мають велике значення для куль-
турної спадщини кожного народу, такі 
як пам’ятники архітектури, мистецтва 
або історії, релігійні або світські, архе-
ологічні місцерозташування, архітек-
турні ансамблі, які представляють істо-
ричний або художній інтерес, витвори 
мистецтва, рукописи, книги, інші пред-
мети художнього, історичного або архе-
ологічного значення, а також наукові 
колекції або важливі колекції книг, 
архівних матеріалів або репродукцій 
цінностей, вказаних вище; b) будівлі, 

головним і дійсним призначенням яких 
є збереження або експонування рухо-
мих культурних цінностей, вказаних у 
пункті (a), такі як музеї, крупні бібліо-
теки, сховища архівів, а також укрит-
тя, призначені для збереження в разі 
збройного конфлікту рухомих культур-
них цінностей, вказаних у пункті (a); c) 
центри, в яких є значна кількість куль-
турних цінностей, вказаних у пунктах 
(a) і (b), так звані «центри зосередження 
культурних цінностей»;

– Конвенція про заходи, спрямовані 
на заборону та запобігання незаконно-
му ввезенню, вивезенню та передачі 
права власності на культурні цінності 
[21]. Предметом захисту визнано пе-
реважно рухомі об’єкти культурних 
цінностей, які приблизно відповідають 
Закону [17], зокрема, відокремлені час-
тини нерухомих об’єктів, у тому числі 
археологічні знахідки;

– Конвенція про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини [9]. В 
якості об’єктів культурної спадщини, 
які підлягають захисту згідно з Кон-
венцією, визнано нерухомі об’єкти (які 
приблизно відповідають Закону [15]), а 
саме: пам’ятки – твори архітектури, мо-
нументальної скульптури й живопису, 
елементи та структури археологічного 
характеру, написи, печери та групи еле-
ментів, які мають видатну універсальну 
цінність з точки зору історії, мистецтва 
чи науки; ансамблі – групи ізольованих 
чи об’єднаних будівель, архітектура, 
єдність чи зв’язок з пейзажем яких є ви-
датною універсальною цінністю з точки 
зору історії, мистецтва чи науки; виз-
начні місця – твори людини або спіль-
ні витвори людини й природи, а також 
зони, включаючи археологічні визнач-
ні місця, що є універсальною цінністю 
з точки зору історії, естетики, етнології 
чи антропології. В Конвенції під при-
родною спадщиною розуміються: при-
родні пам’ятки, створені фізичними й 
біологічними утвореннями або групами 
таких утворень, що мають видатну уні-
версальну цінність з точки зору естети-
ки чи науки; геологічні й фізіографічні 
утворення й суворо обмежені зони, що 
є ареалом видів тварин і рослин, які за-
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знають загрози й мають видатну універ-
сальну цінність з точки зору науки чи 
збереження; природні визначні місця 
чи суворо обмежені природні зони, що 
мають видатну універсальну цінність з 
точки зору науки, збереження чи при-
родної краси;

– Конвенція про охорону нема-
теріальної культурної спадщини [10]. 
Об’єктом захисту встановлені ті звичаї, 
форми показу та вираження, знання 
та навички, а також пов’язані з ними 
інструменти, предмети, артефакти й 
культурні простори, які визнані спіль-
нотами, групами й у деяких випадках 
окремим особами як частина їхньої 
культурної спадщини;

– Конвенція про охорону підводної 
культурної спадщини [22]. Об’єктом 
захисту визначені всі сліди людського 
існування, які мають культурний, іс-
торичний або археологічний характер 
і частково або цілком, періодично або 
постійно знаходяться під водою протя-
гом не менше 100 років, а саме: об’єкти, 
споруди, будинки, артефакти й людські 
останки разом з їхнім археологічним і 
природним оточенням; судна, літаль-
ні апарати, інші транспортні засоби чи 
будьVякі їхні частини, їхній вантаж або 
інший вміст, разом із їхнім археологіч-
ним і природним оточенням; предмети 
доісторичного характеру;

– Конвенція про охорону архітектур-
ної спадщини Європи [19]. Об’єктами 
архітектурної спадщини, які підля-
гають захисту, визнані: пам’ятки (усі 
будівлі та споруди, що мають непересіч-
не історичне, археологічне, мистецьке, 
наукове, соціальне або технічне значен-
ня, включаючи усі особливості їхнього 
технічного виконання та оздоблення); 
архітектурні ансамблі (однорідні групи 
міських або сільських будівель, що ма-
ють непересічне історичне, археологіч-
не, мистецьке, наукове, соціальне або 
технічне значення і характеризуються 
спільністю чітких територіальних оз-
нак); визначні місця (створені спільно 
людиною та природою частково забудо-
вані ділянки, які мають чітко визначені 
характерні і однорідні риси, характери-
зуються спільністю чітких територіаль-

них ознак і мають непересічне історич-
не, археологічне, мистецьке, наукове, 
соціальне або технічне значення). За-
значене формулювання надає більш 
розгорнуте визначення, ніж поняття 
«об’єкти архітектури та містобудуван-
ня», визначене Законом [15];

– Європейська конвенція про охоро-
ну археологічної спадщини [23];

– Європейська ландшафтна конвен-
ція [24]. Прийнята з метою, зокрема, 
охорони, регулювання та планування 
всіх ландшафтів Європи. Об’єктом охо-
рони визначений «ландшафт» – тери-
торія, як її сприймають люди, характер 
якої є результатом дії та взаємодії при-
родних та/або людських факторів; лан-
дшафт є суттєвим компонентом оточен-
ня людей як вираження різноманітності 
їхньої спільної культурної та природної 
спадщини та як основа їх ідентичності.

Отже, об’єкти охорони відповідно до 
законодавства України ближче відпові-
дають переліченим міжнародним доку-
ментам.

Розглянемо, у межах поставленої 
мети статті, деякі вимоги перелічених 
міжнародних документів у контексті 
проблем охорони культурної спадщи-
ни, які стали предметом громадського 
обговорення в Україні останнім часом.

Так, згідно зі ст. 4 Конвенції про 
охорону архітектурної спадщини Єв-
ропи [19], кожна Сторона Конвенції 
зобов’язується: 1) запровадити відпо-
відні контрольні i дозвільні проце-
дури, необхідні для правової охоро-
ни об’єктів архітектурної спадщини; 
2) запобігати спотворенню, руйнуван-
ню або знищенню об’єктів спадщини, 
що охороняються. З цією метою кожна 
Сторона зобов’язується запровадити 
законодавство, яке: a) вимагає подання 
до відповідного компетентного органу 
будьVякого плану зруйнування або змі-
ни вигляду пам’яток, що вже охоро-
няються або щодо яких здійснюється 
процедура забезпечення охорони, а та-
кож будьVякого плану зміни функціо-
нально прив’язаної до них території; 
b) вимагає подання до відповідного 
компетентного органу будьVякого пла-
ну, що стосується архітектурного ан-
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самблю або будьVякої його частини чи 
визначного місця i передбачає: зруй-
нування будівель, спорудження нових 
будівель, значну зміну вигляду, яка 
переінакшує характеристики будівель 
або визначних місць; c) дозволяє де-
ржавним органам вимагати від власни-
ка об’єкта архітектурної спадщини, що 
охороняється, здійснювати необхідні 
роботи або виконувати такі роботи са-
мим, якщо власник не може їх викона-
ти; d) дозволяє примусове відчуження 
об’єктів архітектурної спадщини, що 
знаходяться під охороною. Аналогіч-
ні вимоги містяться і в Рекомендаціях 
ЮНЕСКО про збереження культурних 
цінностей, яким загрожує небезпека 
внаслідок проведення громадських чи 
приватних робіт [25].

Згідно зі ст. 14 Конвенції [19], з ме-
тою підвищення ефективності заходів 
державних органів, спрямованих на 
визначення, охорону, реставрацію, під-
тримання в належному стані об’єктів 
архітектурної спадщини, а також на 
управління ними та просвітницьку 
діяльність, пов’язану з ними, кожна 
Сторона зобов’язується: 1) створити на 
різних рівнях процесу прийняття рі-
шень відповідні механізми, які забезпе-
чували б інформацію, консультування 
та співробітництво між загальнонаціо-
нальними, регіональними та місцевими 
властями, культурними установами і 
асоціаціями, з одного боку, і широкими 
колами громадськості, з іншого боку; 
2) сприяти розширенню кола спонсорів 
і некомерційних асоціацій, що займа-
ються питаннями архітектурної спад-
щини.

Отже, в контексті вимог Конвенції 
[19] держава, в тому числі Україна, по-
винна: запобігати спотворенню об’єктів 
архітектурної спадщини; запобігати 
руйнуванню таких об’єктів; забезпе-
чувати якнайширше обговорення міс-
тобудівних проектів. Як ми побачимо 
нижче, ці вимоги в Україні належним 
чином не виконуються.

Крім того, згідно зі ст. 5 Європейсь-
кої конвенції про охорону археологіч-
ної спадщини [23], кожна Сторона Кон-
венції зобов’язується: ii) забезпечити 

систематичні консультації між архео-
логами та фахівцями з питань місько-
го і регіонального планування з метою 
створення можливостей для: a) внесен-
ня змін до тих проектів розвитку те-
риторій, які можуть мати негативний 
вплив на археологічну спадщину; b) за-
безпечення достатніх часу та ресурсів 
для проведення належного наукового 
дослідження відповідної ділянки те-
риторії та опублікування його резуль-
татів; iii) забезпечити повне врахуван-
ня місцевостей, що мають археологічну 
цінність, та їхнього контексту в оцінках 
екологічних наслідків та рішеннях, що 
приймаються на їхній основі; iv) перед-
бачити зберігання на місці їхнього зна-
ходження, коли це практично можли-
во, тих об’єктів археологічної спадщи-
ни, які були знайдені під час забудови 
територій.

Згідно зі ст. 6 цієї конвенції [23], кож-
на Сторона Конвенції зобов’язується: 
1) передбачити державну фінансову 
підтримку археологічних досліджень 
національними, регіональними і міс-
цевими органами згідно з їхньою від-
повідною компетенцією; 2) збільшити 
обсяг матеріальних ресурсів для пре-
вентивної археології: a) шляхом ужит-
тя належних заходів для того, щоб у 
великих державних або приватних 
проектах розвитку територій передба-
чалося покриття із ресурсів держав-
ного або приватного сектора, у разі не-
обхідності, всіх витрат на проведення 
будьVяких необхідних археологічних 
робіт, пов’язаних із такими проекта-
ми; b) шляхом включення до бюджету 
таких проектів на додаток до витрат 
на проведення оцінки екологічних на-
слідків, яка необхідна для розробки 
запобіжних заходів при екологічному і 
регіональному плануванні, статті вит-
рат на здійснення попередніх археоло-
гічних досліджень та розвідки, на під-
готовку підсумкового наукового звіту, а 
також на опублікування і облік резуль-
татів у повному обсязі.

Згідно зі ст. 5 Європейської ланд-
шафтної конвенції [24], кожна Сторо-
на зобов’язується: a) визнавати ланд-
шафти у законі як суттєвий компонент 
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оточення людей, як вираження різно-
манітності їхньої спільної культурної 
та природної спадщини, та як основу їх 
ідентичності; b) встановлювати та впро-
ваджувати ландшафтну політику, спря-
мовану на охорону, регулювання і пла-
нування ландшафту шляхом прийняття 
конкретних заходів, викладених у стат-
ті 6; c) встановлювати порядок участі 
широкого загалу, місцевих і регіональ-
них органів влади та інших сторін, за-
інтересованих у визначенні та впровад-
женні ландшафтної політики, згаданої 
у пункті b) вище; d) включати ланд-
шафт до власної регіональної і міської 
планової політики та до її культурної, 
екологічної, сільськогосподарської, 
со  ціальної та економічної політики, а 
також до будьVякої іншої політики, що 
може безпосередньо або опосередковано 
впливати на ландшафт.

Якщо порівняти тепер фактичну ук-
раїнську практику з вимогами аналі-
зованих міжнародних актів, то слід за-
значити таке.

1. В Україні не забезпечується надій-
ного запобігання будьVякому плану 
зміни території, функціонально при-
в’язаної до об’єктів спадщини, що охо-
роняються (ст. 4 Конвенції [19]). Кла-
сичним прикладом таких порушень є 
видача дозволів на будівництво в буфер-
ній зоні Лаври і Софії Київської. Так, 
ЮНЕСКО попередила Україну про те, 
що може розпочати процес занесення 
КиєвоVПечерської лаври і Софії Київсь-
кої у вказаний «список під загрозою» 
[26], на що автором вже зверталася ува-
га в роботі [27].

2. В Україні не забезпечується належ-
ний контроль за схоронністю пам’яток 
культури, які знаходяться в приватній 
власності, хоча, згідно зі ст. 4 Конвен-
ції [19], держава повинна контролюва-
ти стан навіть тих об’єктів культурної 
спадщини, які знаходяться в приватній 
власності. В якості прикладу зазначи-
мо, що в статті [28] зроблений огляд бу-
динків, розташованих в м. Києві, «що 
становлять культурну цінність» і які 
руйнуються внаслідок недбалого став-
лення власників до їх збереження. Зроб-
лений огляд 9 об’єктів, до яких байдужі 

органи державної влади, на що автором 
вже зверталася увага в роботі [27].

3. У контексті конвенційних вимог 
відповідності планів забудови архео-
логічним, ландшафтним, екологічним 
потребам та участі громадськості в обго-
воренні проектів, сумнівними є рішен-
ня щодо спрощення та/або виключення 
таких процедур з Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» 
[29]. Так, при проведенні в Росії «круг-
лого столу» з проблем правозастосуван-
ня Російською Федерацією міжнарод-
них актів у сфері охорони культурної 
спадщини ще в 2009 р. зазначалося 
[30], що виключення із відповідного за-
конодавства вимог здійснення експер-
тизи проектів містобудівних, землев-
поряджувальних, меліоративних робіт, 
а також документів, що відносяться до 
господарських робіт, що ведуться на 
території культурних об’єктів, які охо-
роняються, суперечить рекомендаціям 
ЮНЕСКО і шкодить справі охорони 
культурної спадщини. Зараз Україна 
«наступає на ті самі граблі».

4. Слід також наголосити на тому, 
що згідно з Конвенцією [19], об’єктами 
архітектурної спадщини, які підляга-
ють захисту, визнано всі будівлі та спо-
руди, що мають непересічне історичне 
значення. Тобто історичної значущості 
об’єкта достатньо для того, що визна-
ти такий об’єкт пам’яткою. Водночас у 
статті [31] звертається увага на те, що, 
наприклад, в Києві під загрозою лікві-
дації знаходиться майже 107 будинків, 
які мають історичне значення, зокрема, 
пов’язані з діяльністю історичних пос-
татей, але не внесені до реєстру нерухо-
мих пам’яток України (ст. 13, 14 Зако-
ну [19]). Разом із тим, в Рекомендаціях 
ЮНЕСКО [25] наголошується на тому, 
що термін «культурні цінності» охоп-
лює не тільки виявлені й зареєстровані 
архітектурні, археологічні та історичні 
місцевості й споруди, а й незареєстро-
вані залишки минулого, а також су-
часні місцевості й споруди, що мають 
мистецьке значення (п. 2 розділу 1); 
заходи щодо збереження культурних 
цінностей мають поширюватися на всю 
територію держав і не повинні обмежу-
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ватися окремими пам’ятками й міс-
цевостями (п. 3 розділу 2); варто мати 
охоронні описи важливих культурних 
цінностей, незалежно від того, зареєст-
ровані вони чи ні (п. 4 розділу 2).

Отже, Україна має суттєві зобов’я-
зання перед світовою та європейською 
спільнотою щодо охорони культурної 
спадщини. Нові закони та зміни до іс-
нуючих повинні прийматися виключно 
з дотриманням цих зобов’язань. І на-
віть якщо ці умови в законах не дотри-
муються, пріоритет мають міжнародні 
норми. Іноді українські суди застосу-
ють їх як норми прямої дії.

Проведений аналіз свідчить також 
про те, що міжнародні акти щодо охо-
рони культурної спадщини не містять 
достатньо надійних гарантій їх дотри-
мання. В цьому контексті за приклад 
слід взяти Конвенцію про доступ до ін-
формації, участь громадськості в про-
цесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля [32]. В цій Конвенції введено 
поняття «зацікавлена громадськість» 
(ч. 5 ст. 2), що означає громадськість, на 
яку справляє або може справити вплив 
процес прийняття рішень з питань, що 
стосуються навколишнього середови-

ща, або яка має зацікавленість в цьому 
процесі; для цілей даного визначення 
недержавні організації, які сприяють 
охороні навколишнього середовища та 
відповідають вимогам національного 
законодавства, вважаються такими, 
що мають зацікавленість. Згідно зі ст. 
9 цієї Конвенції, такі організації мають 
право на звернення до суду з оскаржен-
ням рішень, які не відповідають при-
нципам охорони культурної спадщи-
ни. Вважаємо, що поступово необхідно 
запроваджувати ці механізми у сферу 
охорони культурної спадщини.

Âèñíîâêè
На сьогодні міжнародна спільно-

та має у своєму розпорядженні досить 
розвинене міжнародне регулювання у 
сфері охорони культурної спадщини, 
яке зобов’язує держави дбайливо стави-
тися до власного культурного надбан-
ня. Встановлено, що Україна недостат-
ньо ретельно ставиться до дотримання 
цих норм. Тому постає необхідність 
поступового впровадження в культуро-
охоронну сферу діяльності механізмів 
судового оскарження рішень, які не 
відповідають принципам охорони куль-
турної спадщини.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
При здійсненні своєї діяльності ре-

лігійні організації, як суб’єкти цивіль-
ного права, мають право укладати, але 
не досить активно укладають, договори, 
в тому числі й з суб’єктами підприємни-
цької діяльності. В Україні зареєстро-
вано більше тридцяти тисяч релігійних 
організацій, які мають потребу в укла-
денні не лише договорів про надання ко-
мунальних послуг, а й інших договорів, 
зокрема договорів підряду на будівниц-
тво культових споруд, договорів пози-
ки тощо. Однак розвиток зазначеного 
сегмента ринку в Україні стримуєть-
ся через існуючу проблему обмеженої 
майнової відповідальності релігійних 
організацій. Проблема відповідаль-

ності майнової релігійної організації за 
укладеними нею договорами полягає в 
тому, що найбільш цінними майном, 
яке перебуває у власності релігійної 
громади, є культова будівля (споруда). 
На останню ж, як на майно культового 
призначення, відповідно до ч. 3 ст. 20 
Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» від 23.04.1991 
року не може бути звернено стягнення 
за претензіями кредиторів [1]. При ць-
ому релігійна громада, як правило, має 
незначну кількість грошей, а отже, і її 
відповідальність за невиконання або 
неналежне виконання умов договорів, в 
тому числі й з суб’єктами підприємни-
цької діяльності, фактично є обмеже-
ною. 
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àâòîð òàêîæ äîñë³äæóº ìîæëèâîñò³ àêòèâ³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ñóá’ºêò³â ï³äïðèºìíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó íàïðÿìêó óêëàäàííÿ 
äîãîâîð³â ³ç ðåë³ã³éíèìè îðãàí³çàö³ÿìè, ï³äòðèìóþ÷è ïîçèö³þ 
çàêîíîäàâöÿ ïðî íåìîæëèâ³ñòü çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ íà ìàéíî 
êóëüòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ çà ïðåòåíç³ÿìè êðåäèòîð³â.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ âîïðîñà îãðàíè÷åííîé 
èìóùåñòâåííîé îòâåòñòâåííîñòè ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé 
â ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ èìè ïðåäóñìîòðåííûõ â äîãîâîðå îáÿ-
çàòåëüñòâ. Â ñòàòüå àâòîð òàêæå èññëåäóåò âîçìîæíîñòè 
àêòèâèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â âîïðîñå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðîâ ñ ðåëèãèîçíûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, ïîääåðæèâàÿ ïðè ýòîì ïîçèöèþ çàêîíîäà-
òåëÿ î íåâîçìîæíîñòè îáðàùåíèÿ âçûñêàíèÿ íà èìóùåñòâî 
êóëüòîâîãî íàçíà÷åíèÿ çà ïðåòåíçèÿìè êðåäèòîðîâ.

The article is dedicated to research the limited property 
responsibility of religious organizations if they don’t execute 
to obligations, which was noted in the contract. In this article 
the author also researches to possibility as active confinement of 
contracts between a businessman and a religious organization. The 
author also supports the position of legislator about imperturbable 
to inverse the collecting to cult property of religious organizations. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿, ìàéíî êóëüòîâîãî 
ïðèçíà÷åííÿ, äîãîâ³ð, îáìåæåíà ìàéíîâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ.

Окремі аспекти обмеженої майнової 
відповідальності релігійних організацій 
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Широке коло питань, пов’язаних із 

цивільноVправовою відповідальністю 
суб’єктів цивільного права, вивчали 
розробляли В.І. Борисова, Т.В. Боднар, 
О.В. Дзера, І.О. Дзера, О.С. Іоффе, В.В. 
Луць, Р.О. Стефанчук, С.Я. Фурса, Т.С. 
Шкрум та ряд інших вітчизняних на-
уковців. Із численних публікацій на-
уковців, які надруковані останнім ча-
сом, слід виділити працю О. Міхно [2, с. 
71–74], в якій авторка узагальнює по-
зиції науковців щодо визначення ознак 
цивільноVправової відповідальності, а 
також роботу К. Шкарупи [3, с. 63–65] 
про відповідальність у виконавчому 
провадженні як правову гарантію забез-
печення належної поведінки суб’єктів 
правовідносин. 

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У цій статті автор на підставі теоре-

тичних досліджень зазначених нау-
ковців намагається дослідити особли-
вості накладення стягнення на майно 
релігійної організації та можливості за-
доволення обґрунтованих вимог креди-
торів за рахунок належного боржнику 
– релігійній організації майна звичай-
ного вжитку та подвійного призначен-
ня, а також майна інших осіб. На думку 
автора, саме цей шлях повинен сприя-
ти вирішенню проблеми обмеженої від-
повідальності релігійної організації за 
взятими нею на себе зобов’язаннями, в 
тому числі й перед суб’єктами підпри-
ємницької діяльності.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою цієї публікації є досліджен-

ня феномену обмеженої відповідаль-
ності релігійних організацій та пошук 
шляхів активізації бізнесVсередовища в 
укладенні договорів із релігійними ор-
ганізаціями.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону Украї-

ни «Про свободу совісті та релігійні ор-
ганізації» від 23.04.1991 року релігійні 
організації в Україні утворюються з ме-
тою задоволення релігійних потреб гро-
мадян сповідувати і поширювати віру 

[1]. Саме для досягнення зазначеної 
мети релігійні організації й використо-
вують культові будівлі та інше майно 
культового призначення, яке згідно з 
чинним законодавством може перебу-
вати як у власності, так і в користуван-
ні релігійної організації як юридичної 
особи. 

Забезпеченість релігійних організа-
цій культовими спорудами, як зазна-
чає М.Р. Новиченко, у 2007 році скла-
дала лише 68,9%, дефіцит на культові 
споруди призводить інколи до гострих 
міжконфесійних конфліктів, в які за-
лучаються представники політичних 
партій, широка громадськість [4, с. 69]. 
На нашу думку, проблема забезпеченос-
ті релігійних організацій культовими 
спорудами зберігається і донині. Зви-
чайно ж, однією із основних причин ви-
никнення дефіциту культових споруд у 
власності релігійних організацій в Ук-
раїні слід вважати проведену свого часу 
радянською владою націоналізацію 
майна релігійних організацій. У роки 
незалежності релігійним організаціям 
в Україні повернуто тисячі культових 
споруд, однак це лише частково зняло 
гостроту цієї проблеми. Дослідженню 
питання повернення державою майна 
культового призначення релігійним 
організаціям автором приділена знач-
на увага [5, с. 290–295], а тому в цьому 
дослідженні на зазначеному питанні ми 
не концентруватимемо увагу. На нашу 
думку, вихід із цієї складної ситуації 
щодо забезпеченості релігійних органі-
зацій культовими спорудами слід шу-
кати у сприянні релігійним організа-
ціям з боку держави та інших суб’єктів 
цивільного права у будівництві нових 
культових споруд.

Слід врахувати, що будівництво 
культової будівлі (споруди) далеко не 
проста справа, воно потребує не ли ше 
значних коштів, які у більшості релігій-
них громад, як правило, відсутні, а й 
відповідного досвіду будівництва та 
сучасної будівельної техніки. Останні 
є в будівельних організацій, які могли 
б надати платні послуги із будівництва 
культових споруд релігійним органі-
заціям, уклавши відповідний договір 
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будівельного підряду, який слід розгля-
дати як господарський договір. Дійсно, 
спеціалізовані будівельні організації 
можуть виступати суб’єктами госпо-
дарського договору, в тому числі й у 
випадку будівництва культової будівлі 
(споруди), виступаючи як підрядник. 
Суб’єктами господарського договору 
(замовниками) можуть виступати й 
релігійні організації як юридичні осо-
би, оскільки, як справедливо зазнача-
ють Л. Ніколенко та Г. Лагуткіна, не-
господарські організації (юридичні осо-
би) при здійсненні ними господарської 
діяльності, необхідної для досягнення 
мети, передбаченої їх установчими до-
кументами, слід розглядати як суб’єкти 
господарського договору [6, с. 37]. Саме 
з метою задоволення релігійних пот-
реб громадян сповідувати і поширюва-
ти віру й будують релігійні організації 
культові будівлі (споруди). 

На перший погляд, відсутні переш-
коди для укладення зазначеного виду 
господарських договорів між релігій-
ними організаціями та будівельними 
організаціями. На практиці саме так 
і відбувається, але лише за наявності 
достатнього фінансування проекту з 
будівництва конкретної культової спо-
руди. Якщо ж у релігійної організа-
ції у цей час відсутня достатня сума 
для фінансування необхідних витрат, 
пов’язаних із будівництвом культової 
споруди, то проблематичним є пошук 
будівельної організації, яка погодить-
ся виконувати будівельні роботи час-
тково за власний кошт, сподіваючись 
у майбутньому отримати компенсацію 
своїх витрат та винагороду за викона-
ну роботу. Причина відмови будівель-
ної організації в укладенні зазначеного 
господарського договору з релігійною 
організацією ґрунтується на відсут-
ності впевненості, що остання як парт-
нер зможе виконати свої зобов’язання, 
зокрема оплатити вартість будівельних 
робіт. Крім цього, існує проблема в цій 
ситуації і в задоволенні вимог кредито-
ра – будівельної організації за рахунок 
майна замовника, якщо ним виступає 
релігійна організація, оскільки на май-
но культового призначення, відповідно 

до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про сво-
боду совісті та релігійні організації» від 
23.04.1991 року, не може бути звернено 
стягнення за претензіями кредиторів 
[1], а вартість майна некультового при-
значення, як правило, не може покрити 
витрати понесені кредитором. Відповід-
но виникає потреба у класифікації май-
на релігійної організації, а також кон-
кретизації поняття «майно культового 
призначення» та переліку майна, на 
яке може бути звернене стягнення за 
претензіями кредиторів. 

Розв’язати цю проблему можна було 
б шляхом отримання релігійною ор-
ганізацією необхідних на будівництво 
коштів у банківській установі, уклав-
ши відповідний договір банківського 
кредиту. Відповідно до положення про 
кредитування, затверджене постановою 
Правління Національного банку Украї-
ни від 29.09.1995 року № 246, гроші 
надаються у користування юридичним 
або фізичним особам на певний строк 
і під відсотки. При цьому, зрозуміло, 
розмір договірних процентів, які вста-
новлюється сторонами, обмежується 
хіба що умовами конкуренції на цьому 
ринку. 

Важливе місце в належному здій-
сненні договору банківського креди-
ту посідає забезпечення виконання 
зобов’язання позичальника, яке поля-
гає у поверненні в указаний в договорі 
термін позичених коштів та вчасній 
сплаті нарахованих відсотків. Як за-
значає Р.А. Майданник, «обумовле-
не сторонами договору забезпечення 
є істотною умовою такого правочину і 
обов’язковим елементом волевиявлен-
ня кредитора на укладення договору, 
за відсутності якого можна припусти-
ти ймовірність того, що позикодавець 
взагалі не надав би згоди на укладення 
договору позики» [7, с. 365]. Але знову 
ж таки забезпечення, яке могло б слугу-
вати заставою, у релігійних громад, як 
правило, не має. Звернення стягнення 
на збудовану культову споруду також, 
як уже зазначалось, забороняється за-
коном. Ризики банку в цій ситуації є 
досить високими, а тому й кредитна 
ставка буде за цим договором відповідно 
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високою, а це не може влаштувати вже 
релігійну організацію. Отже, однією із 
суттєвих причин неукладення договору 
банківського кредиту із релігійною ор-
ганізацією, як і у випадку небажання 
укладати договір будівельного підряду 
з релігійною організацією, є обмежена 
майнова відповідальність останньої. 

Слід зазначити, що обмежену відпові-
дальність науковці розуміють як різ-
новид цивільноVправової відповідаль-
ності, яка полягає у застосуванні судом 
відступу від принципу повноти відшко-
дування завданої шкоди та стягненні з 
правопорушника на користь потерпілої 
особи певних майнових санкцій, які за 
обсягом менше від завданої шкоди. При 
цьому Р.О. Стефанчук наголошує, що 
обмежена відповідальність можлива 
лише у випадках, які прямо передба-
чені у законі або договорі, та виділяє 
три основні випадки обмеження розмі-
ру цивільноVправової відповідальності, 
а саме: 1) наявність альтернативної не-
устойки або виключної неустойки, яка 
відповідно до ч. 3 ст. 624 ЦК України 
може бути встановлена договором; 2) 
обмеження шкоди, що підлягає відш-
кодуванню, тільки реальними збитка-
ми; 3) наявність «змішаної» вини, тобто 
вини як з боку заподіювача шкоди, так 
і з боку потерпілої особи [8, с. 137]. 

Цей перелік випадків обмеженої від-
повідальності не є вичерпним, а тому 
доцільно вести мову про обмеження роз-
міру відповідальності певних суб’єктів, 
зокрема релігійної організації, роз-
міром лише частини наявного в цього 
суб’єкта майна. Як уже зазначалось, на 
майно культового призначення не може 
бути звернено стягнення за претензія-
ми кредиторів, а отже, законодавець 
виключає майно культового призначен-
ня із майна, за рахунок якого кредитор 
в майбутньому зможе отримати задово-
лення своїх вимог. Відповідно суб’єкт, 
який вступає у договірні правовідноси-
ни із релігійною організацією, повинен 
орієнтуватись на обмежені можливості 
свого контрагента в питанні відшкоду-
вання можливих збитків. На нашу дум-
ку, таке обмеження відповідальності 
релігійної організації не є порушенням 

прав контрагентів у договорі, оскіль-
ки воно закріплене у законодавстві та 
декларується релігійною організацією 
при укладенні договору, а тому цей 
контрагент сам вирішує, чи укладати із 
суб’єктом правовідносин, який не має 
великих статків, той чи інший договір. 

Обмеження майнової відповідаль-
ності релігійної організації не слід 
розглядати як обмеження дієздатності 
юридичної особи. Юридична особа від-
повідно до ст. 92 ЦК України набуває 
цивільних прав і обов’язків і здійснює 
їх через свої органи, які діють відповід-
но до установчих документів та закону, 
при цьому ці органи не повинні переви-
щувати свої повноваження. Зокрема, 
загальними зборами релігійної громади 
можуть бути обмежені повноваження 
свого органу щодо укладення тих чи 
інших угод, відчуження майна тощо, 
але при цьому релігійна організація не 
втрачає своєї дієздатності та продовжує 
здійснювати свою статутну діяльність 
із задоволення релігійних потреб гро-
мадян у повному обсязі. Тим більше, 
що встановлене законодавцем обмежен-
ня майнової відповідальності релігійної 
організації не обмежує її дієздатність, 
хоча певною мірою й обмежує бажання 
окремих контрагентів укладати дого-
вори з релігійною організацією через 
ризики неотримання повного відшко-
дування своїх збитків.

На перший погляд, норма закону (ч. 
3 ст. 20 Закону України «Про свобо-
ду совісті та релігійні організації» від 
23.04.1991 року) шкодить укладенню 
договорів релігійними організаціям із 
суб’єктами господарювання та не спри-
яє активізації бізнесVсередовища. Од-
нак при цьому слід враховувати, що ця 
норма захищає право власності релігій-
ної організації на майно культового 
призначення, оскільки без цього майна 
релігійній організації буде важко задо-
вольнити релігійні потреби громадян, а 
незадоволені релігійні потреби призво-
дять до напруги у суспільстві, яка, від-
повідно, ще більше породжує недовіру 
та стримує розвиток контактів, в тому 
числі й у бізнесVсередовищі. Відповідно 
доцільніше обрати так звану «меншу 
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шкоду» і визнати правову норму про за-
борону звернення стягнення на майно 
культового призначення виваженою та 
необхідною. 

Питання ж будівництва культових 
споруд можна вирішити в інший спосіб. 
Релігійне об’єднання, до складу якого 
входить конкретна релігійна громада, 
має зазвичай більші фінансові можли-
вості, добре знає потенційні можли-
вості учасників тієї чи іншої релігійної 
громади зібрати необхідні кошти на 
будівництво культової будівлі (спору-
ди) в майбутньому та й краще розуміє 
необхідність будівництва такої спору-
ди в конкретному місці, а тому орган 
релігійного об’єднання може прийняти 
зважене рішення про надання відпо від -
них гарантій. Отже, релігійне об’єд  -
  нання може виступати гарантом вико-
нання зобов’язань релігійною організа-
цією перед будівельною організацією 
чи банківською установою. Якщо кіль  -
кість договорів, у яких виконання зобо-
в’язань релігійними організаціями га-
рантується релігійним об’єднанням, бу -
де обмеженою, то заборона на відчужен-
ня майна культового призначення за 
претензіями кредиторів перестане бути 
перепоною для активного укладання 
договорів за участю релігійних органі-
зацій. Крім цього, релігійна організа-
ція та відповідне релігійне об’єд нання 
можуть здійснювати будівництво спіль -
ним коштом і визнати збудовану куль-
тову споруду спільною частковою влас-
ністю, частка кожного може бути визна-
чена за розміром внеску на будівництво. 

Не вбачається законодавчих забо-
рон і в створенні релігійними органі-
заціям спеціального фонду для будів-
ництва культових будівель (споруд) 
під патронатом держави чи релігій-
ного об’єднання або декількох таких 
об’єднань. Враховуючи, що держава ще 
не повернула релігійним організаціям 
все майно культового призначення, яке 
свого часу було націоналізовано, а зараз 
використовується переважно муніци-
пальними закладами, якVто: архіви, му-
зеї чи лікарні, для суспільних потреб, 
виникає питання надання державою 
компенсації релігійним організаціям 

– колишнім власникам цих культових 
споруд або їхнім правонаступникам. 
Водночас надання адресної компенса-
ції конкретній релігійній організації 
ускладнюється тим, що важно визна-
чити правонаступника тієї релігійної 
організації, в якої була націоналізова-
на конкретна культова споруда, яка ви-
користовується для суспільних потреб. 
Компромісом у розв’язанні зазначених 
проблем могла б стати фінансова та 
інша підтримка державою будівництва 
культових будівель (споруд) через спе-
ціальні фонди, утворені релігійними 
організаціям з цією метою. 

Звичайно ж, краще попередити, в 
тому числі й запропонованими авто-
ром способами, виникнення проблем, 
пов’язаних із примусовим відчуженням 
та реалізацією майна релігійних органі-
зацій. Однак слід шукати й прийнятні 
шляхи якомога більш безболісного для 
релігійної організації задоволення ви-
мог кредиторів. 

Як зазначає І.М. Кучеренко, для де-
яких видів майна чи власників законо-
давством встановлюється особливий по-
рядок відчуження деяких видів майна 
[8, с. 140]. На нашу думку, такий під-
хід законодавця слід повною мірою по-
ширювати й на примусове відчуження 
окремих видів майна релігійної органі-
зації, оскільки, як уже було доведено 
раніше автором [9, с. 60–67], релігійні 
організації традиційно мали і мають 
особливий статус суб’єкта цивільних 
правовідносин та власника майна.   

Звернення стягнення на майно борж-
ника полягає у його арешті (описі), 
вилученні та примусовій реалізації. 
Особливості застосування звернення 
стягнення на майно залежать від того, 
хто є боржником, – фізична чи юридич-
на особа. Зважаючи на це, наприклад, 
визначають черговість звернення стяг-
нення на майно боржника. У першу 
чергу звертається стягнення на готів-
кові та безготівкові кошти юридичної 
особи, а в другу чергу – на майно, яке 
поділене на три групи залежно від залу-
чення його до безпосередньої діяльності 
юридичної особи [10, с. 91–92]. Авто-
ром вже пропонувалась класифікація 
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майна релігійної організації за право-
вим режимом використання: 1) майно 
виключно культового призначення; 
2) майно звичайного вжитку; 3) майно 
подвійного призначення [11, с. 5], яка 
буде доречною і в разі визначення чер-
говості звернення стягнення на майно 
боржника – релігійної організації – і не 
суперечитиме визначеному законодав-
цем порядку звернення стягнення на 
майно юридичної особи, а лише деталі-
зує окремі моменти. 

Якщо в релігійної організації наявні 
грошові кошти, як готівкові, так і в ус-
тановах банку або ж кредитних устано-
вах, то саме на них повинно звертатись 
стягнення. У випадку недостатності 
грошових коштів звертається стягнення 
на майно звичайного вжитку релігійної 
організації, якVто: речі чи майнові пра-
ва. В такому разі релігійна організація, 
на нашу думку, не повинна мати жод-
них привілеїв у порівнянні з іншими 
юридичними особами. Майно ж культо-
вого призначення, на яке законодавець 
взагалі забороняє звертати стягнення 
за претензіями кредиторів, слід поділя-
ти на майно виключно культового при-
значення та майно подвійного вжитку. 
Майно виключно культового призна-
чення, тобто майно, яке не використо-
вується з іншою метою, а лише для за-
доволення релігійних потреб громадян, 
зокрема культова будівля (споруда), 
не може бути відчужене у релігійної 
організації для задоволення претензій 
кредиторів. На майно ж подвійного 
призначення, тобто речі, які використо-
вуються і як майно культового призна-
чення, і як майно звичайного вжитку, 
наприклад допоміжні церковні спору-
ди, на нашу думку, може бути звернено 
стягнення за претензіями кредиторів, 
але лише у випадку, коли недостатньо 
грошових коштів та майна звичайно-
го вжитку для задоволення претензій 
кредиторів цієї релігійної організації. 
Крім цього, слід надати релігійній ор-
ганізації, у якої примусово відчужено 
майно подвійного призначення, право 
протягом одного року викупити його в 
нового власника за ціною реалізації за-
значеного майна. 

Âèñíîâêè 
1. Встановлену законодавцем забо-

рону накладення стягнення за претен-
зіями кредиторів на майно культового 
призначення слід розглядати як вива-
жену та необхідну, а також як підставу 
для встановлення обмеженої відпові-
дальності релігійної організації за не-
виконання нею своїх зобов’язань.  

2. Питання нестачі у релігійної ор-
ганізації власних коштів на будівниц-
тво культових споруд та неможливість 
звернення стягнення на майно культо-
вого призначення релігійної організа-
ції за претензіями кредиторів не слід 
розглядати як перепони для укладення 
господарських договорів суб’єктів під-
приємницької діяльності із релігійни-
ми організаціями, в разі якщо релігійне 
об’єднання виступає гарантом виконан-
ня зобов’язань релігійною організацією 
перед будівельною організацією чи бан-
ківською установою. 

3. Як компроміс у розв’язанні про-
блеми компенсації державою вартості 
націоналізованого у релігійних органі-
зацій майна культового призначення 
та проблеми необхідності будівництва 
нових культових споруд могла б стати 
фінансова та інша підтримка державою 
будівництва культових будівель (спо-
руд) через спеціальні фонди, утворені 
релігійними організаціям з цією ме-
тою. 

4. На майно подвійного призначен-
ня, тобто речі, які використовуються і 
як майно культового призначення, і як 
майно звичайного вжитку, може бути 
звернено стягнення за претензіями 
кредиторів, але лише в разі якщо не-
достатньо грошових коштів та майна 
звичайного вжитку для задоволення 
претензій кредиторів цієї релігійної 
організації.

5. Пропонується надати релігійній 
організації, у якої примусово відчу-
жено майно подвійного призначення, 
право, закріпивши його у відповідних 
нормах чинного законодавства, протя-
гом одного року викупити зазначене 
майно у нового власника за ціною ре-
алізації. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблеми безпеки на сьогодні особли-

во актуалізуються. оскільки екологічна 
загроза для людини, її здоров’я та жит-
тя як антитеза екологічної безпеки тісно 
пов’язується з реаліза цією природних 
прав людини і громадянина та юридич-
них прав громадян на безпеку і життя. 
Це, у свою чергу, передбачає поглибле-

не дослідження проблем, по в’я  заних зі 
становленням та розвитком суб’єктив-
ного права громадян на екологічну без-
пеку з погляду механізмів національ-
ного і міжнародного права, зокрема 
правового регулювання Європей ського 
Союзу, які проголошують два основних 
принципи – верховенства права та пріо-
ритету прав людини і громадянина.
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Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè àòìîñ-
ôåðíîãî ïîâ³òðÿ ÿê íåîáõ³äíî¿ óìîâè ðåàë³çàö³¿ ñóá’ºêòèâíîãî 
ïðàâà ãðîìàäÿí íà áåçïå÷íå äîâê³ëëÿ, ñïîñîáè òà ôîðìè ¿¿ 
çàêð³ïëåííÿ â íàö³îíàëüíîìó òà ì³æíàðîäíîìó ïðàâ³. Òàêîæ 
äîñë³äæåíî ïîãëÿäè â³ò÷èçíÿíèõ òà çàðóá³æíèõ íàóêîâö³â 
íà ïèòàííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ¿¿ 
ï³äòðèìàííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³, îñíîâí³ 
íîðìàòèâí³ àêòè, ùî ðåãóëþþòü ïèòàííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåç-
ïåêè àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, âñòàíîâëþþòü êðèòåð³¿ äëÿ ¿¿ 
âèçíà÷åííÿ. Ó ðîáîò³ çàïðîïîíîâàíî àâòîðñüêå âèçíà÷åííÿ 
äîñë³äæóâàíèõ ïîíÿòü.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè àòìîñôåðíîãî âîçäóõà êàê íåîáõîäèìîãî óñëîâèÿ ðåàëèçà-
öèè ñóáúåêòèâíîãî ïðàâà ãðàæäàí íà áåçîïàñíóþ îêðóæàþ-
ùóþ ñðåäó, ñïîñîáû è ôîðìû åå çàêðåïëåíèÿ â íàöèîíàëüíîì 
è ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå. Òàêæå èññëåäîâàíû âçãëÿäû îòå-
÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ íà âîïðîñ ýêîëîãè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, åå ïîääåðæàíèå è îáåñ-
ïå÷åíèå íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå, îñíîâíûå íîðìàòèâíûå 
àêòû, êîòîðûå ðåãóëèðóþò âîïðîñû ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè àòìîñôåðíîãî âîçäóõà, óñòàíàâëèâàþò êðèòåðèè äëÿ 
åå îïðåäåëåíèÿ. Â ðàáîòå ïðåäëîæåíî àâòîðñêîå îïðåäåëåíèå 
èññëåäóåìûõ ïîíÿòèé.

The article discusses the matters of environmental safety of air 
as a condition of subjective rights of citizens to a safe environment, 
methods and forms of consolidation in the national and international 
law. Also research the views of domestic and foreign scholars on 
issues of ecological safety of air and its maintenance and support 
at the international level, the main regulations that govern the 
environmental safety of air, establish criteria for its definition. We 
were invited to study authors’ definition of concepts. The paper 
was propose authors’ definition of study concepts.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åêîëîã³÷íà áåçïåêà àòìîñôåðíîãî ïîâ³òðÿ, 
ì³æíàðîäíî-ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè àòìîñ-
ôåðíîãî ïîâ³òðÿ, ïðàâà ãðîìàäÿí, ñóá’ºêòè ïðàâîâ³äíîñèí, 
ì³æíàðîäíå ïðàâî, àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ.

Міжнародно4правове регулювання 
екологічної безпеки атмосферного повітря
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Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблеми охорони атмосферного 

по вітря досліджувались такими ав то-
рами, як: М.М. Бринчук, С.В. Ви но-
градов, О.С. Колбасов, А.А. Шиш ко, 
Зербе, В. Баумол, М. Амман, С. Ат -
кінсон, С.Я. Кофал, К. Конрад, Г. Клас -
сен, С. Круітваген, А. Крупнік, Г. Стінг-
лер, Д. Сімпсон, Т. Селден, Д. Сонг, 
Т. Тіетенберг, Н. Шафік, Robyn Eckers-
ley, French Hilary, Zartman W.I., Зорін, 
Зоріна, Вєдєнін, Шемшученко, В.І. Анд-
рейцев, Н.Р. Малишева та багато ін-
ших. Ці автори розглядають переважно 
проблему транскордонного забруднен-
ня атмосферного повітря.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Питанням екологічної безпеки атмо-

сферного повітря як необхідної умови 
реалізації суб’єктивного права грома-
дян на безпечне довкілля майже не 
розроблялось, і лише останнім часом 
воно привертає увагу науковців. Це зу-
мовлено тим, що досі не існує чіткого 
ідеологічноVнормативного закріплення 
понять «екологічної безпеки атмосфер-
ного повітря», «міжнародноVправового 
регулювання екологічної безпеки ат-
мосферного повітря», а відтак і механіз-
мів для реалізації прав громадян на без-
печне навколишнє середовище.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є виявлення змісту 

й механізмів реалізації та захисту за-
значе ного суб’єктивного права люди-
ни і громадянина, дослідження існую-
чих ідейноVконцептуальних поглядів 
та нормативного закріплення понять 
«екологічна безпека атмосферного по-
вітря», «міжнародна екологічна безпе-
ка», внесення пропозицій з досліджу-
ваних питань.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Основні міжнародні напрями охо-

рони навколишнього середовища 
визначено в Стокгольмській Декла-
рації 1972 року та Декларації РіоV 
деVЖанейро 1992 року. Вони ство-
рили основу для розроблення інших 
міжнародноVправових документів, що 

конкретизують завдання з охорони ат-
мосферного повітря та озонового шару. 
До питань, пов’язаних з охороною ат-
мосферного повітря, часто відносять і 
питання зміни клімату. Але оскільки 
парникові гази постійно були присутні 
в атмосфері та є звичайними її скла-
довими, то проблема полягає саме в їх 
концентрації в атмосфері.

При цьому слід зауважити, що пра-
ва громадян на екологічну безпеку як 
окрему ланку правових можливостей 
фізичних осіб у рамках Європейського 
Співтовариства не легалізовані й кон-
цептуально не є загальновизнаними. 
Тож першочерговим зав данням нашої 
держави є ініціювання зазначених пра-
вових принципів та забезпечення рів-
ня європейського пра вового, а згодом 
і міжнародноVправового регулювання, 
втілення їх у різні форми правових 
документів – директиви, постанови, 
конвенції, договори, а, можливо, у пер-
спективі – внесення попра вок до Євро-
пейської конвенції з прав людини та 
прийняття в подальшому спеціальної 
Конвенції про екологічні права люди ни 
під егідою ООН, у якій доцільно виділи-
ти норми про суб’ єктивне право грома-
дян на екологічну безпеку.

Закріпити права людини та грома-
дянина на безпечне довкілля, а також 
механізми і шляхи їх підтримання та 
забезпечення можна лише дослідивши 
саму суть екологічної безпеки на між-
народному рівні, а також інструменти 
її правового регулювання. Зокрема, 
одним із найбільш пріоритетних прав 
людини можна, безсумнівно, назвати 
право на екологічно безпечне атмосфер-
не повітря.

Досліджуючи правове поняття еко-
логічної безпеки, слід зазначити, що 
виділяються два основних підходи до 
його визначення. Перший підхід поля-
гає в тому, що екологічна безпека роз-
глядається як певний стан. Г.П. Сєров 
дає визначення екологічної безпеки як 
стану захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства і держави в 
процесі взаємодії суспільства і природи 
від загроз: а) з боку природних об’єктів, 
властивості яких змінені забруднен-
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ням, засміченням унаслідок антропо-
генної діяльності (виникнення аварій, 
катастроф, здійснення тривалої гос-
подарської, військової та інших видів 
діяльності) чи навмисно з метою еколо-
гічних диверсій, агресії або ж природ-
них явищ та стихійного лиха; б) обу-
мовлених знищенням, пошкодженням 
або виснаженням природних ресурсів 
(загроза незабезпечення суспільства і 
держави природними ресурсами) [1, 
с. 33].

Визначення екологічної безпеки як 
стану захищеності людини, суспільс-
тва, держави і навколишнього природ-
ного середовища від негативного при-
родного та техногенного впливу, що за-
безпечується організаційно-правовими, 
економічними, науково-технічними та 
іншими засобами та способам, наводить 
М.Н. Ведєнін [2, с. 52].

Екологічну безпеку як комплексний 
стан певних властивостей довкілля, що 
створені цілеспрямованою діяльністю 
людей, з урахуванням обґрунтованих 
допустимих навантажень антропоген-
них чинників на навколишнє середо-
вище і негативних змін, що відбулися 
в ньому і забезпечують збереженість 
життєдіяльності людини, визначає О.С. 
Заржицький [3, с. 32].

Екологічна безпека також розгля-
дається як стан, за якого всі складові 
природного оточення, за рахунок ба-
лансування взаємовпливів природних, 
технічних і соціальних систем, форму-
вання природоVкультурного середови-
ща, є оптимальними для нормального 
функціонування і розвитку людської 
цивілізації [4, с. 7].

Серед вітчизняних науковців най-
більш широке визначення екологічної 
безпеки подає В.І. Андрейцев. На його 
думку, екологічна безпека як юридична 
категорія – це складова національної і 
транснаціональної безпеки, тобто такий 
стан розвитку суспільних правовідно-
син і відповідних правових зв’язків, за 
яких системою правових норм, інших 
державноVправових і соціальних засобів 
гарантується захищеність права грома-
дян на безпечне для життя і здоров’я, 
довкілля, забезпечується регулюван-

ня здійснення екологічно небезпечної 
діяльності і запобігання погіршенню 
стану довкілля та інших наслідків, не-
безпечних для життя і здоров’я особи, 
суспільства і держави, що потребує чіт-
кої конституціоналізації в чинному за-
конодавстві [5, с. 38].

Закон України «Про охорону нав-
колишнього природного середовища» 
(ст. 50) визначає екологічну безпеку 
як стан навколишнього природного се-
редовища, при якому забезпечується 
попередження погіршення екологічної 
обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я людей, що гарантуєть-
ся здійсненням широкого комплексу 
взаємопов’язаних екологічних, полі-
тичних, економічних, технічних, орга-
ні заційних, державноVправових та ін-
ших заходів.

Довкілля вважається безпечним, 
коли його стан відповідає встановленим 
у законодавстві критеріям, стандартам, 
лімітам і нормативам, які стосуються 
його чистоти (незабрудненості), ресур-
сомісткості (невиснаженості), екологіч-
ної стійкості, санітарних вимог, видо-
вого різноманіття, здатності задоволь-
няти інтереси громадян.

Інший підхід до визначення еколо-
гічної безпеки полягає в розумінні її 
як певної діяльності. Досліджуючи 
проблему екологічної безпеки, М.І. Ма-
лишко розглядає її як систему заходів, 
спрямованих на захист життєво необ-
хідних інтересів людини від несприят-
ливого впливу навколишнього природ-
ного середовища, слушно вказуючи при 
цьому, що екологічна безпека є цент-
ральним питанням екології людини, 
оскільки безпосереднім об’єктом охо-
рони є людина, її економічні інтереси, 
екофонд [6, с. 331–335].

Однак у такому визначенні не досить 
чітко враховується вплив техногенних 
чинників, і можна припустити, що він 
здійснюється через змінене навколиш-
нє природне середовище. Досліджуючи 
правове забезпечення екологічної безпе-
ки в процесі господарської діяльності, 
Н.В. Барбашова пропонує під екологіч-
ною безпекою з правової точки зору ро-
зуміти: 1) захист життя та здоров’я лю-
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дини від наслідків техногенної діяль-
ності та негативних впливів природ-
ного характеру; 2) захист природних 
екосистем (безпечного стану природно-
го середовища, включаючи перетворю-
ючу діяльність людини), шкідливий 
вплив на які може безпосередньо або 
опосередковано призвести до негатив-
ного впливу на життя, здоров’я і умови 
проживання людей; 3) обов’язкове на-
укове прогнозування впливу існуючих 
технологій, а також таких, що розроб-
ляються, на темпи науковоVтехнічного 
прогресу, аналіз його наслідків для нав-
колишнього природного середовища, 
тобто для умов проживання майбутніх 
генерацій людей [7, с. 12].

Зважаючи на вищезазначене, на нашу 
думку, найбільш доцільним є визначен-
ня екологічної безпеки як стану, за яко-
го забезпечується моніторинг, прогнозу-
вання, попередження погіршення еко-
логічної обстановки і виникнення небез-
пеки для здоров’я людей та існування 
всього біорізноманіття планети, що га-
рантується здійсненням широкого ком-
плексу взаємопов’язаних екологічних, 
політичних, економічних, технічних, 
організаційних, державноVправових та 
інших заходів, а також розв’язання вже 
існуючих екологічних проблем у сфері 
навколишнього природного середови-
ща. Таке визначення містить одразу 2 
підходи до розуміння екобезпеки: поV
перше, воно трактується як засіб реа-
лізації суб’єктивного права громадян 
на безпечне навколишнє середовище, 
поVдруге, воно розуміється як безпеч-
на ді яльність людини, спрямована на 
вирішення існуючих екопроблем, а та-
кож на захист усього біорізноманіття 
планети. 

Оскільки атмосфера, і зокрема атмо-
сферне повітря, є структурною складо-
вою навколишнього природного середо-
вища, то екологічна безпека атмосфер-
ного повітря – це стан, за якого забез-
печується моніторинг, прогнозування, 
попередження погіршення екологічної 
обстановки та виникнення небезпеки 
для здоров’я людей, існування всього 
біорізноманіття планети, що гаран-
тується здійсненням широкого комп-

лексу взаємопов’язаних екологічних, 
політичних, економічних, технічних, 
організаційних, державноVправових та 
інших заходів, а також розв’язання вже 
існуючих екологічних проблем щодо 
атмосферного повітря як невід’ємної 
складової навколишнього природного 
середовища.

Отже, визначення екологічної безпе-
ки як правової категорії має різне тлу-
мачення в екологоVправовій науці. Вва-
жають, що її сутність полягає в захисті 
людини і навколишнього природного се-
редовища від шкідливого впливу; умо-
вах збереження здоров’я людей і забез-
печенні сталого соціальноVекономічного 
розвитку; балансі розвитку екосистем; 
діяльності щодо захисту життєво важ-
ливих екологічних інтересів; у тому, 
що вона є складовою міжнародної еко-
логічної безпеки тощо, тобто мається на 
увазі, що національна екологічна без-
пека, екологічна безпека окремо взя-
того об’єкта, суб’єкта, явища, процесу 
є складовою міжнародної екологічної 
безпеки.

Тому можна зробити висновок, що 
всі національні екологічні безпеки і є 
єдиною міжнародною екологічною без-
пекою, із урахуванням того, що для 
підтримання екологічної безпеки на 
міжнародному рівні, окрім національ-
них заходів щодо її підтримання, за-
стосовуються ще й спільні міжнародні 
ресурси.

Саме тому, на нашу думку, доціль-
ним є визначення міжнародної еколо-
гічної безпеки атмосферного повітря 
як стану, за якого забезпечується моні-
торинг, прогнозування, попередження 
погіршення екологічної обстановки і 
виникнення небезпеки для здоров’я лю-
дей та існування всього біорізноманіття 
планети, що гарантується здійсненням 
широкого комплексу взаємопов’язаних 
екологічних, політичних, економіч них, 
технічних, організаційних, держав ноV
правових та інших заходів, а також 
розв’язання вже існуючих екологічних 
проблем щодо атмосферного повітря як 
невід’ємної складової навколишнього 
природного середовища силами міжна-
родної спільноти за допомогою націо-
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нальних та об’єднаних міжнародних 
засобів і ресурсів.

Представники російської правової 
думки, зокрема Зорін і Зоріна, виз-
начають необхідність правового регу-
лювання і забезпечення екологічної 
безпеки. Також вони підкреслюють, 
що національноVправове регулювання 
– це в будьVякому випадку складова 
міжнародноVправового регулювання, 
оскільки національна екологічна безпе-
ка – це складова міжнародної екологіч-
ної безпеки. 

Зокрема, Зоріна у своїх працях виз-
начає структурні елементи правового 
регулювання екологічної безпеки. Вона 
до них відносить правове регулювання 
екологічного моніторингу, правове ре-
гулювання прогнозування екологічної 
ситуації та правове забезпечення врегу-
лювання екологічних проблем [8].

Зважаючи на вищесказане, на нашу 
думку, доцільним є таке визначення 
міжнародноVправового регулювання 
екологічної безпеки атмосферного по-
вітря: міжнародноVправове регулюван-
ня екологічної безпеки атмосферного 
повітря – це правове регулювання мо-
ніторингу, прогнозування, попереджен-
ня погіршення екологічної обстанов-
ки стану і виникнення небезпеки для 
здоров’я людей та існування всього 
біо різноманіття планети, що гаранту-
ється здійсненням широкого комплек-
су взаємопов’язаних екологічних, по-
лі тичних, економічних, технічних, ор  -
ганізаційних, державноVправових та ін-
ших заходів, а також розв’язання вже 
існуючих екологічних проблем щодо ат-
мосферного повітря як невід’ємної скла -
дової навколишнього природного сере-
довища силами міжнародної спільно ти 
за допомогою національних та об’єд-
наних міжнародних засобів і ресурсів.

Розглянувши суть понять, опираю-
чись на певні нормативні джерела та 
погляди науковців з України, Росії, 
Білорусі, представників близького за-
рубіжжя, варто розглянути деякі пог-
ляди щодо екологоVправового регулю-
вання та підходи стосовно охорони нав-
колишнього середовища представників 
країн більш віддаленого закордону.

Істотний внесок у розвиток сучасної 
теорії екологічної рівноваги зробили 
багато відомих закордонних науковців: 
Я. Міколаш, Л.Піттерман, Ф. Шелманн, 
Т. Тьєтенберг, Р. Коуз, Р. Тервіа, 
Ж. Стіглер, Ж. Дейлс, К.Г. Гофман, А.О. 
Гусєв, О.О. Голуб,  М.Н. Лук’янчиков, 
А.А. Мінц, Г.О. Моткін, П.Г. Олдак, 
І.М. Потравний, М.Ф. Реймерс, Є.П. 
Ушаков, Р. Коуз, А. Пігу, А. Ендрес, 
В. Леонтьєв, П. Самуельсон, Р. Зербе, 
В. Баумол та інші. Наукові основи уп-
равління якістю атмосферного повітря 
на міждержавному рівні були сформо-
вані в працях закордонних економістів: 
М. Аммана, С. Аткінсона, С. Я. Кофала, 
К. Конрада, Г. Классена, С. Круітваген, 
А. Крупніка, Г. Стінглера, Д. Сімпсона, 
Т. Селдена, Д. Сонга, Т. Тіетенберга, 
Н. Шафіка та інших. 

Зокрема, хотілося б звернути увагу 
на дослідження таких відомих науков-
ців як Robyn Eckersley, French Hilary, 
Zartman W.I. 

Зартман у своїх працях щодо падін-
ня політичних режимів, між іншим, 
зазначає й описує ідею, використану 
нами при формулюванні визначення 
міжнародної екологічної безпеки ат-
мосферного повітря. Він зазначає, що 
міжнародна екологічна безпека скла-
дається з сукупності національних еко-
логічних безпек, а також об’єднаних 
зусиль держав, і саме тому політичні 
режими і країни, які не хочуть або не-
спроможні реалізувати і забезпечити 
національну екологічну безпеку, підри-
вають механізми реалізації міжнарод-
ної екологічної безпеки і повинні бути 
позбавлені суверенного права розпо-
ряджатися національними та, певною 
мірою, планетарними природними ре-
сурсами шляхом позбавлення їх суве-
ренітету взагалі [9].

Гіларі Френч у свою чергу зазначає, 
що на сучасному етапі розвитку, в пе-
ріод глобалізації, мобільності всіх еко-
фізичних процесів захист та охорона 
окремих елементів (у нашому випадку 
атмосферного повітря) навколишнього 
природного середовища і планети в ці-
лому не може і не повинно здійснюва-
тися через відповідні заходи саме щодо 
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цього елемента, частинки оточуючої нас 
природи. Задля охорони окремого еле-
мента навколишнього природного сере-
довища необхідно здійснювати прямі чи 
опосередковані дії, заходи, забезпечу-
вати правове регулювання, які рано чи 
пізно матимуть місце, стосуватимуть-
ся або так чи інакше вплинуть на до-
сліджуваний необхідний і цікавий нам 
структурний компонент природи, щодо 
всього навколишнього природного се-
редовища [10]. Робін Екерслі зазначає, 
що охорона та захист навколишнього 
природного середовища на міжнарод-
ному рівні – процес настільки комп-
лексний, складний і багатогранний, що 
будьVякі неправильні дії, або в цьому 
проміжку часу історії людства – зволі-
кання, бездіяльність, матимуть непоп-
равні наслідки і невідворотноVзворотню 
дію [11]. Тобто за злочином наступає 
покарання, і для природи неважливо 
навіть те, коли був здійснений злочин, 
природа не визнає строків давності, 
покарання за прийдешні вчинки може 
впасти на нас і саме зараз, це – «ефект 
бумеранга» за все, що людство вже вс-
тигло накоїти. 

Âèñíîâêè
Отже, закріпити права людини і гро-

мадянина на безпечне довкілля, а також 
механізми і шляхи їх підтримання та 
забезпечення можна лише дослідивши 
саму суть екологічної безпеки на між-
народному рівні, а також інструменти 
її правового регулювання. Зокрема, 
одним із найбільш пріоритетних прав 
людини можна назвати право на еколо-
гічно безпечне атмосферне повітря. Пе-
рераховані вище поняття досі не знайш-
ли свого концептуальноVнормативного 
закріплення як на європейських тере-
нах, так і в більшій частині світу, і пра-
ва громадян на екологічну безпеку як 
окрема ланка правових можливостей 
фізичних осіб у рамках Європейського 
Співтовариства і на міжнародному рів-
ні не легалізовані й кон цептуально не є 
загальновизнаними. 

Отже, на нинішньому етапі загос-
трення екологічних проблем необхідно 
удосконалити правове регулювання у 

згаданій сфері суспільних відносин і в 
першу чергу розробити базові концеп-
туальні поняття, що дадуть змогу зро-
зуміти що і як необхідно підтримати на 
правовому рівні, а відтак забезпечити 
права людини і громадянина на безпеч-
не навколишнє середовище, зокрема 
безпечне атмосферне повітря.

Зважаючи на вищесказане, для до -
слідження і закріплення базових еко -
 логічних категорій правового регу-
лю вання, розглядаючи питання між -
 народноVправового регулювання еко -
логічної безпеки атмосферного по-
вітря, необхідно рухатись від супро-
тивного, тобто розглядати не лише ті 
нормативноVпроцесуальні та органі за-
ційноVправові міжнародні механізми, 
що прямо стосуються цікавого нам 
елемента навколишнього природного 
середовища, а всі, що прямо чи опосе-
редковано стосуються підтримання та 
забезпечення екологічної безпеки нав-
колишнього природного середовища 
в цілому, і нині або в майбутньому мо-
жуть позначитися саме на досліджува-
ному елементі системи (атмосферному 
повітрі), адже логічним є діалектичний 
взаємозв’язок – все те, що здійснюєть-
ся стосовно цілого, стосується і відобра-
жається на всіх його частинах, а неза-
довільний стан частини зумовить неза-
довільний стан цілого.

Вказаний принцип є доцільним і 
при окресленні ряду проблем, що сто-
суються міжнародноVправової охоро-
ни атмосферного повітря, і при вине-
сенні рекомендацій щодо принципів і 
шляхів правового регулювання еколо-
гічної безпеки атмосферного повітря 
на міжнародному рівні. Тобто задля 
дослідження організаційноVправових, 
нормативноVпроцесуальних механіз-
мів міжнародноVправового регулюван-
ня екологічної безпеки атмосферного 
повітря необхідним є дослідження від-
повідних заходів і процесів щодо суміж-
них видів діяльності людини, зокре-
ма мирного використання атмосфери, 
зменшення військових випробувань, 
упровадження нових технологій літа-
кобудування, зменшення залежності 
від атомної енергетики і т.д.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сучасному етапі державотворення 

важливого значення в Україні набуває 
усвідомлення того, що будьVяка прога-
лина в соціальній політиці здатна спри-
чинити трудові спори.

При цьому світова економічна кри-
за, суперечливі економічні, соціальні 
та правові реалії в Україні загострили 
проблеми, пов’язані з реалізацією тру-
дових прав громадян. Зазначені обста-
вини спонукають до пошуку вирішення 
найрізноманітніших питань трудового 
права, зокрема, й щодо процесу виник-
нення трудових спорів в Україні.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання, пов’язані з трудовими спо-

рами, в різні часи привернули увагу 
таких учених, як: Н.Б. Болотіна, В.І. 
Богдан, В.С. Венедиктов, А.І. Про-
цевський, В.І. Прокопенко, В.А. Сафо-
нов та ін. Серед останніх наукових роз-
відок привертають увагу дослідження 
І.В. Дашутіна, у яких розглянуто при-
чини виникнення колективних трудо-
вих спорів, та Н.М. Швець, у яких про-
аналізовано основні причини страйко-
вого руху.

Н.В. Дараганова 

кандидат юридичних 

наук, доцент, 
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Àâòîðîì äîñë³äæåíî ³ñòîðè÷íèé ïðîöåñ âèíèêíåííÿ òðó-
äîâèõ ñïîð³â â Óêðà¿í³. Âñòàíîâëåíî, ùî â³í áóâ ïîâ’ÿçàíèé 
³ç ôîðìóâàííÿì íîâî¿ ñîö³àëüíî¿ ãðóïè – ðîá³òíèê³â, ÿê³, çà 
â³äñóòíîñò³ íîðìàëüíèõ çàñîá³â äî ³ñíóâàííÿ, ï³ääàâàëèñÿ íå-
ùàäíèì óòèñêàì ç áîêó âëàñíèê³â.

Àâòîðîì ïðîàíàëèçèðîâàí ïðîöåññ âîçíèêíîâåíèÿ òðóäî-
âûõ ñïîðîâ â Óêðàèíå. Óñòàíîâëåíî, ÷òî îí áûë ñâÿçàí ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì íîâîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû – ðàáî÷èõ, êîòîðûå, 
íå èìåÿ íîðìàëüíûõ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ïîäâåðãàëèñü 
íåùàäíûì ïðèòåñíåíèÿì ñî ñòîðîíû ñîáñòâåííèêîâ.

The author investigated the process of beginning of labor spores. 
The author set that this process was related to forming of new class 
– workers, which, not having the normal living, was exposed to 
merciless oppression from the side of owners.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òðóäîâå ïðàâî, òðóäîâ³ ñïîðè.

Генезис трудових спорів в Україні

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 
інформаційне право
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Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У сучасних підручниках з трудово-

го права України досі немає розділів, 
присвячених становленню цієї галузі, 
зокрема, й трудових спорів, тоді як від-
сутність наступності в праві може приз-
вести до серйозних помилок.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Генезис трудових спорів дасть змогу 

не лише відтворити хронологію роз-
витку трудових спорів, а й допоможе 
знайти та розкрити закономірності їх 
виникнення, що, у свою чергу, спри-
ятиме виробленню правозахисних ме-
ханізмів держави в процесі вирішення 
проблем правового регулювання трудо-
вих спорів, а також вплине на розвиток 
подальших наукових досліджень у цій 
сфері.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Кожна цивілізаційна епоха характе-

ризується своїм способом виробництва. 
Особливістю капіталістичного вироб-
ництва є те, що відбувся перехід від 
простої кооперації праці до праці на 
фабриці із застосуванням машинного 
виробництва та акумуляцією значної 
кількості об’єднаних цим виробниц-
твом людей. 

На зміну майстерні, де вручну пра-
цював майстер, який від початку і до 
кінця виготовляв виріб, що було харак-
терно для організації праці рабовлас-
ницького та феодального суспільства, 
прийшла капіталістична мануфактура, 
де плічVоVпліч трудилися багато робіт-
ників (мануфактура — форма розвит-
ку виробництва, що передує машин-
ному виробництву і характеризується 
поділом праці найманих робітників на 
основі ручної, ремісничої техніки [1, 
с. 618]). На початку зародження ману-
фактури спосіб виробництва майже не 
змінився — робота, як і раніше, здійс-
нювалась вручну, а кожен працівник 
виконував ті ж операції та функції, що 
й в умовах індивідуальної праці. 

Згодом, із упровадженням окремих 
машин, відособлена праця робітників 
почала змінюватися на об’єднану, де 
кожен виконував лише часткові функ-

ції виробництва товару. Цей процес 
відбувався важко, багато ремісників за-
лишились без роботи, без засобів до іс-
нування. Тоді, як, приміром, в Англії, 
ремісники вимагали, щоб уряд через 
прийняття відповідних законів повер-
нув та посилив старі цехові порядки. 
Інколи ж ремісники, звинувачуючи в 
усіх бідах машини, починали їх нищи-
ти, відбувалися так звані «бунти проти 
машин» [2, с. 73—78]. Утім саме життя 
змушувало відмовлятися від старих це-
хових порядків, і уряди ставали на бік 
капіталістів (капіталіст — власник 
капіталу та засобів виробництва, який 
використовує працю найманих праців-
ників [1, с. 501]). 

Мануфактура підготувала умови для 
переходу до більш високої форми коопе-
рації праці — на підприємстві (заводі, 
фабриці), де організація праці заснова-
на на застосуванні машин. Із виникнен-
ням великого машинного виробництва 
суспільна праця одержала адекватну 
матеріальну основу. В умовах машин-
ної індустрії на зміну групі індивіду-
альних виробників матеріальних благ, 
що працюють поруч, прийшов сукуп-
ний працівник, функції якого були роз-
членовані як у часі, так і в просторі, а 
сам процес праці виступив як єдине 
ціле, потребуючи чітких, узгоджених 
дій усіх учасників трудового процесу. 

В Україні до середини ХІХ ст. сус-
пільне виробництво базувалося пере-
дусім на примусовій праці кріпаків 
(кріпак — селянин, який у період фео-
далізму був закріплений за земель-
ним наділом і особисто залежав від 
феодалаVземлевласника. Влада феода-
ла над кріпаками була майже необме-
женою і передбачала право першого не 
тільки на працю й майно кріпака, а й на 
його особистість). До середини ХІХ ст. 
з 13,5 млн. осіб, які населяли українсь-
кі землі в складі Російської імперії, 
3,5 млн. були кріпаками, а 5,2 млн. — 
державними селянами, на яких теж по-
ширювалися норми кріпосного права. 
Кріпацтво було скасовано в Галичині 
та Буковині, що входили на той час до 
складу Австрійської імперії, у 1848 р., а 
в частині України, що входила до скла-
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ду Російської імперії, — у 1861 р. [3, с. 
418—420]. Промисловість у цей період 
була розвинена слабо, переважало нату-
ральне господарство. 

Занепад феодальноVкріпосницької 
системи та зародження в її надрах еле-
ментів капіталізму спричинили зміни 
соціального складу міського населен-
ня. Почали з’являтися такі соціальні 
групи, як вільнонаймані робітні люди, 
які, шукаючи собі роботу, ставали 
тимчасовими мешканцями міст. Термін 
«робітні люди» застосовували до кате-
горії робітників, що працювали на про-
мислах та промислових підприємствах 
Російської імперії з ХVII до першої по-
ловини ХІХ ст. Основна маса робітних 
людей — робітники, що обслуговували 
річні судна, а також рибного, соляного 
та ін. промислів. Формування робітних 
людей відбувалось за рахунок кріпа-
ків і найманих осіб. На рубежі ХVІІІ–
ХІХ ст.ст. у Російській імперії робітних 
людей було близько 440 тис [4, с. 303].

Скасування кріпацтва створило умо-
ви для швидкого розвитку капіталізму 
в Україні, оскільки у 60-80Vх рр. ХІХ 
ст. тут, в основному, завершився про-
мисловий переворот. Цей період харак-
теризувався поглибленням суспільного 
розподілу праці, відокремленням про-
мисловості від землеробства, посилен-
ням концентрації промисловості та тор-
гівлі в містах, утворенням великих ін-
дустріальних районів зі значним збіль-
шенням у них чисельності населення 
та формуванням нової соціальної групи 
людей — робітників.

Розвиток капіталізму в Україні від-
бувався швидко, у першу чергу, в та-
ких галузях промисловості, як вугіль-
на та металургійна. Так, якщо у 1864 р. 
видобуток вугілля в Україні трохи пе-
ревищував 7 млн. пудів, то в 1900 р. 
— 671 млн. пудів, що становило понад 
2/3 загальноросійського вуглевидобут-
ку. Розвиток промисловості та внут-
рішнього ринку зумовили інтенсивне 
будівництво залізниць, що спричи-
нило підвищення попиту на кам’яне 
вугілля та метал. Наприкінці ХІХ ст. 
мережа залізниць в Україні станови-
ла 1/5 частину від загальноросійської. 

Відбувалось зростання міст за рахунок 
збільшення кількості робітників. По-
дальший розвиток отримали цукрова, 
тютюнова, виноробна та інші промисло-
вості, пов’язані з переробкою сільсько-
господарської сировини; машинобуду-
вання тощо. Якщо у 1860 р. в Україні 
нараховувалось 95 тис. робітників у 
промисловості, то у 1897 р. — близь-
ко 1,5 млн. осіб, які жили за рахунок 
продажу своєї робочої сили, із них 380 
тис. працювали на підприємствах про-
мисловості [5, с. 95—97].

Із розвитком капіталізму посилилась 
експлуатація найманих осіб, особливо 
робітників. Цьому сприяла майже пов-
на їх безправність. Приміром, у травні 
1835 р. було прийнято «Положення про 
відносини між власниками фабричних 
закладів та робочими людьми, що вла-
штовуються на них за наймом», згідно 
з нормами якого протягом строку дого-
вору робітник не може вимагати збіль-
шення розміру заробітної плати. Анало-
гічний підхід був закріплений і в законі 
«Про нагляд за закладами фабричної 
промисловості та про взаємні відносини 
між фабрикантами та робочими» (чер-
вень 1886 р.), яким установлювалося, 
що робітники не можуть до закінчення 
договору вимагати будьVяких змін його 
умов. 

Неможливість внесення змін до дого-
вору про працю з ініціативи робітника 
призводила до визнання дій, вчинених 
ним з метою примусити роботодавця 
змінити існуючі умови праці, неза-
конними та притягнення робітника до 
кримінальної відповідальності. Напри-
клад, ст. 1791 Уложення про покаран-
ня від 1845 р. розглядала випадки явної 
непокори фабричних і заводських лю-
дей власникові або керуючому заводом, 
виказані цілою артіллю чи натовпом, 
як повстання проти встановленої уря-
дом влади. Одночасно передбачалась 
(ст. 1792) відповідальність за страйк 
робітників будьVякого заводу, фабрики 
чи мануфактури для того, щоб змуси-
ти хазяїв підвищити одержувану ними 
платню. І хоча в умовах ліберальних 
реформ із Уложення було вилучено 
норму про відповідальність за непокору 
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роботодавцеві як урядовій владі, про-
те вже у 1865 р. ст. 1358V1 Уложення 
про покарання було встановлено, що за 
припинення робіт на фабриці чи заводі 
у зв’язку зі страйком робітників, з ме-
тою примусу фабрикантів і заводчиків 
до підвищення робітникам заробітної 
плати або зміни інших умов праці, під-
бурювачі до початку або продовжен-
ня страйку підлягають ув’язненню на 
строк від 4 до 8 місяців, а інші учасни-
ки страйку — від 2 до 4 місяців. Стат-
тею 1358V2 Уложення було встановле-
но відповідальність учасників страй-
ку, які заподіяли шкоду або знищили 
майно підприємця: щодо підбурювачів 
— ув’язнення на строк від 8 місяців до 
1 року та 4 місяців, а щодо інших учас-
ників цих дій — від 4 до 8 місяців [6].

Підприємства (фабрика, завод) аку-
мулювали в одному місці значну кіль-
кість людей, які піддавалися нещадно-
му утискові з боку власників (напри-
клад, тривалість робочого часу у Києві 
наприкінці ХІХ ст. становила від 14 до 
17 год на добу, у виробництві інтенсивно 
застосовувалася дешева праця жінок, 
малолітніх дітей і підлітків [7, с. 233] 
за відсутності нормальних засобів до іс-
нування. Така ситуація довго не могла 
тривати — робітники об’єднувалися та 
активно протидіяли власникові, часто 
демонструючи колективну непокору. 
Форми цієї протидії були різні — від 
подачі колективних заяв, направлення 
делегатів до адміністрації підприємс-
тва, влади тощо до страйку як форми 
активного опору. 

Виникнення та зростання кількості 
конфліктів між робітниками і власни-
ками підприємств, їх адміністрацією 
поступово призводило до усвідомлення 
владою необхідності встановлення за-
гальної для всіх найманих працівників 
і роботодавців регламентації основних 
положень щодо найманої праці та стало 
поштовхом до розроблення фабричного 
законодавства.

Таким чином, прийняття фабричного 
законодавства було наслідком активної 
страйкової боротьби робітників, спри-
чиненої нещадною експлуатацією. Так, 
приміром, перший масовий організова-

ний страйк у Києві відбувся в березні 
1879 р. на найчисельнішому тоді під-
приємстві міста — в Головних заліз-
ничних майстернях ПівденноVЗахідної 
залізниці. Приводом до страйку стало 
намагання правління майстерень збіль-
шити тривалість робочого часу в субо-
ту на одну годину (до 11 годин) — без 
відповідного збільшення при цьому за-
робітної плати. Спочатку 17 робітників 
відмовилися працювати понаднормово, 
за що були негайно звільнені. Це призве-
ло до рішучого спротиву інших робітни-
ків, які виступили проти нововведення 
та незаконного звільнення товаришів. 
Після відмови у задоволені цих вимог 2 
тис. робітників оголосили страйк, для 
припинення якого адміністрація була 
змушена відмінити свій попередній на-
каз та задовольнити вимоги страйкарів 
[7, с. 238—239].

На початку 1880Vих рр. виникла ре-
альна небезпека повного фінансового 
банкрутства скарбниці Російської ім-
перії. Стан фінансовоVвалютної системи 
чітко відобразив загальний кризовий 
економічний стан країни. Неврожаї 
призвели до скорочення товарообігу 
внутрішньої та зовнішньої торгівлі. 
Аграрна криза стала одним із найваж-
ливіших факторів, що обумовили гли-
бокий і тривалий промисловий застій. 
Розвиток кризи відбувався надзвичай-
но нерівномірно, стрибкоподібно. Із 
1882 р. вона набула загального харак-
теру, охопивши найважливіші галузі 
народного господарства країни. Застій 
тривав аж до 1887 р. У цей період най-
тяжчим випробуванням для робітників 
стало масове і тривале безробіття, пов-
ним або частковим були охоплені со-
тні тисяч людей. Застій у справах був 
настільки сильний, що багато робітни-
ків, які вже відвикли від землеробства, 
мали повернулися в село. Погіршення 
становища фабричноVзаводських робіт-
ників посилювалось зниженням їх за-
робітної плати. Фабриканти нерідко 
розплачувалися з працівниками купо-
нами, за якими строк платежу наступав 
через кілька місяців, при цьому робіт-
ники втрачали до 20% свого заробітку. 
Зниження заробітної плати відбувалось 
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і через інфляцію та стягнення штрафів. 
За підрахунками фахівців, у 1880Vих 
рр. реальна заробітна плата робітників 
знизилась не менш як на 20-30% [8]. 

У зв’язку з кризою та погіршенням і 
без того важкого стану робітників та їх 
сімей, страйки в Україні стають масо-
вим явищем. Так, упродовж 1880-1894 
рр. у Російській імперії відбулось 703 
страйки та заворушення, із них 110 — в 
Україні [7, с. 241]. І вимоги робітників, 
які мали преважно економічний харак-
тер та стосувалися розміру заробітної 
плати, зменшення робочого часу тощо, 
підприємці були вимушені частково або 
повністю задовольняти. 

Відчуваючи серйозну загрозу стабіль-
ності влади, державного устрою, уряд 
був змушений піти на певні поступки 
і встановити правила щодо регламен-
тації загальних положень між працею 
та капіталом, зокрема, було прийня-
то закони: від 1 червня 1882 р. «Про 
малолітніх, які працюють на заводах, 
фабриках і мануфактурах»; від 3 чер-
вня 1886 р. «Про нагляд за закладами 
фабричної промисловості та про взаєм-
ні відносини фабрикантів і робітників»; 
від 2 червня 1897 р. «Про тривалість 
та розподіл робочого часу в закладах 
фабричноVзаводської промисловості»; 
від 2 червня 1903 р. «Про винагороду 
потерпілим унаслідок нещасних випад-
ків робітникам та службовцям, а також 
і членам їх сімей, на підприємствах 
фабричноVзаводської, гірничої, гірни-
чозаводської промисловості»; від 10 
червня 1903 р. «Про введення старост 
на промислових підприємствах» [9, с. 
10—18]; у 1913 р. Статут про промисло-
ву працю [10] тощо, в яких уперше було 
законодавчо закріплено норми про умо-
ви праці робітників на фабриках і заво-
дах, зокрема, й щодо регулювання тру-
дових спорів.

Аналіз цих актів дає змогу виділи-
ти такі позитивні риси законодавства 
у сфері регулювання трудових спорів: 
законодавче встановлення сторін ін-
дивідуального, колективного трудового 
спору; визначення предмета трудового 
спору; унормування порядку розгляду 
трудових спорів; введення інституту 

старост на промислових підприємст-
вах; законодавче закріплення органів 
з вирішення трудових спорів тощо. 

Загалом, законодавство цього періоду 
тільки започаткувало певні положення 
щодо регулювання праці та вирішення 
трудових спорів. Зазначені положення 
ставили власника й робітника в неодна-
кові умови та лише незначною мірою, 
часто тимчасово поліпшували станови-
ще найманих працівників. 

Âèñíîâêè
Підсумовуючи вищевказане, вважає-

мо, можна зробити такі висновки:
- в Україні до середини ХІХ ст. сус-

пільне виробництво базувалося, голо-
вним чином, на примусовій праці крі-
паків. Скасування кріпацтва створило 
умови для швидкого розвитку капі-
талізму в Україні; 

- період 60-80-их рр. ХІХ ст. харак-
теризувався поглибленням суспільного 
розподілу праці, відокремленням про-
мисловості від землеробства, посилен-
ням концентрації промисловості й тор-
гівлі в містах, утворенням великих ін-
дустріальних районів зі значним збіль-
шенням у них чисельності населення 
та формуванням нової соціальної групи 
– робітників;

V підприємства акумулювали в од-
ному місці значну кількість людей, 
які, за відсутності нормальних засобів 
до існування, піддавалися нещадним 
утискам з боку власників. Така ситуа-
ція призводила до того, що робітники 
об’єднувалися та активно протидіяли 
власникові, часто демонструючи колек-
тивну непокору; 

V з початку 1880Vих рр., у зв’язку з 
кризою, що розпочалася в економіці 
країни, та погіршенням і без того важ-
кого стану робітників та їх сімей, страй-
ки в Україні стають масовим явищем; 

V у 1882–1913Vих рр. уряд був зму-
шений піти на певні поступки робітни-
кам та вперше встановити на законо-
давчому рівні норми про умови праці 
робітників на фабриках і заводах, зок-
рема, й норми щодо регулювання тру-
дових спорів;

- аналіз положень цих актів дає змо-
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гу виділити такі позитивні риси: зако-
нодавче встановлення сторін трудового 
спору; визначення предмета трудового 
спору; унормування порядку розгляду 
трудових спорів; введення інституту 
старост на промислових підприємст-
вах; закріплення органів з вирішення 
трудових спорів тощо. 

V законодавство цього періоду тільки 
започаткувало певні положення щодо 
регулювання праці та вирішення тру-
дових спорів, які ставили власника й 
робітника в неоднакові умови та лише 
деякою мірою, часто тимчасово поліп-
шували становище найманих працівни-
ків.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Інформаційні відносини відобража-

ють комплексну галузь права і подальша 
їх структуризація повинна з’єднатися в 
Інформаційний кодекс України.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Методологічні питання на шляху 

створення Інформаційного кодексу Ук-
раїни розробляють М.Я. Швець, М.С. 
Вертузаєв, К.І. Беляков, В.С. Цимба-
люк. Стосовно структури кодексу в 
Україні працюють В.Д. Гавловський, 
М.В. Гуцалюк, у Росії В.А. Копилов, 
В.І. Ярочкін. ГосподарськоVінформацій
ну стратифікацію вперше розробляють 
В.А. Січевлюк, Н.О. Коваленко, І.О. Ко-
валенко.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Автори вперше підкреслюють, що 

інформаційне право України у ХХІ 
столітті відображає світову соціальну 
конвергенцію.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
На основі чинного законодавства Ук-

раїни необхідно відобразити правові 
підстави регулювання господарськоVін
формаційної стратифікації з апрокси-

мацією, імплементацією як європейсь-
кої, так і світової конвергенції.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Із прийняттям Конституції Украї-

ни (1996) виникли нові тенденції 
у розвитку суспільних відносин та 
державноVправової надбудови: закріп-
лення найважливіших демократичних 
принципів соціального управління; 
визначення нових провідних завдань 
та функцій держави; формування но-
вої системи органів влади. Це стосуєть-
ся, зокрема, проблем удосконалення 
організації та управління державних 
органів виконавчої влади в контексті 
загальнодержавної адміністративної 
реформи. Серед визначених тенденцій 
виділяється також те, що наша держа-
ва в сучасних умовах приєднується 
до світового інформаційного, техно-
тронного суспільства – суспільства, в 
якому діяльність людей здійснюється 
на основі послуг, що надаються за до-
помогою засобів електронного зв’язку 
та комп’ютерних технологій. Інформа-
ційне суспільство визначається зрос-
танням ролі інформації в соціальних 
відносинах, швидкістю її обробки за 
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Ó ñòàòò³ àâòîðàìè ðîçãëÿíóòî ñó÷àñí³ ïèòàííÿ ÿê ïðà-
âîâîãî, òàê ³ ñîö³àëüíîãî íàïðÿìó âèêîðèñòàííÿ ³íôîðìàö³¿, 
³íôîðìàö³éíîãî ïðàâà òà ïîâ’ÿçàíèõ ³ç íèìè îðãàí³çàö³éíî-
ãîñïîäàðñüêèõ â³äíîñèí.

Â ñòàòüå àâòîðàìè ðàññìîòðåíû ñîâðåìåííûå âîïðîñû 
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îðãàíèçàöèîííî-õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé.

In this article the authors consider current issues both legal 
and social uses of information, information law and associated 
organizational and economic relations.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íôîðìàö³ÿ, ³íôîðìàòèçàö³ÿ, ³íôîðìàö³é-
íå ïðàâî, ³íôîðìàö³éí³ â³äíîñèíè, óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³ºþ òà 
ãîñïîäàðñüêîþ ñòðàòèô³êàö³ºþ.

Становлення та розвиток сучасної 
господарсько4інформаційної стратифікації 

в Україні
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допомогою електронноVобчислювально
ї (комп’ютерної) техніки та заснованих 
на ній нових інформаційних техноло-
гій у всіх сферах суспільного життя. Це 
підтверджується прийняттям низки за-
конодавчих і підзаконних актів вищих 
органів державної влади та управлін-
ня. До них відносяться Закони України 
«Про інформацію» [2], «Про захист ін-
формації у автоматизованих системах» 
[11; 23], «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації» [24]. Націо-
нальна академія наук України відоб-
разила результати досліджень, прове-
дених протягом 10 років у цій сфері, у 
таку самостійну наукову спеціальність, 
як інформаційне право (12.00.07), при-
єднавши до адміністративного права, 
процесу і фінансового права.

Основними заходами підвищення 
ефективності діяльності органів со-
ціального управління в цілому є подаль-
ше вдосконалення їх організації, почи-
наючи з низових ланок: перебудова ме-
тодів і методик планування та контро-
лю за діяльністю органів і підрозділів, 
упровадження нових інформаційних 
технологій для автоматизації основних 
технологічних процесів підтримки та 
прийняття управлінських  рішень.

На сьогодні інформатизація дає змо-
гу автоматизувати процеси управлінсь-
кої діяльності шляхом упровадження 
комп’ютерних інформаційних техно-
логій у всіх напрямах: від підготовки 
і прийняття управлінських рішень та 
оперативного управління до контролю 
за виконавчою дисципліною.

Інформатизація соціального управ-
ління в нашій країні вже має певну іс-
торію. Нині комп’ютери дають змогу 
швидко опрацьовувати, передавати й 
зберігати великі обсяги інформації, 
значно покращуючи якість управлін-
ня соціальними системами, а головне 
– більш раціонально використовувати 
час, вивільняти працівників від рутин-
них операцій, давати можливість вико-
нувати творчу роботу.

Водночас аналіз існуючих техноло-
гій отримання, обліку та опрацювання 
інформації засвідчує їх значну недоско-
налість: велику трудомісткість, низьку 

оперативність та неможливість прове-
дення глибокого аналізу значних обся-
гів інформації.

Сучасний стан упровадження і вико-
ристання комп’ютерної техніки в ор-
ганах соціального управління відстає 
від потреб суспільства, особливо у сфері 
державного управління. Це можна по -
яснити, серед іншого, недостатнім ма-
теріальноVтехнічним забезпеченням їх 
у перехідний період становлення нашої 
держави, а також наявністю так зва-
ного «психологічного бар’єра» щодо 
до  мінування технократичного аспекту 
в процесі інформатизації. Необхідно 
та  кож зазначити недостатню організо-
ваність, невпорядкованість процесів ін-
форматизації соціального управління, 
що зумовлено відсутністю систематизо-
ваного правового забезпечення [4; 5; 8; 
15; 17].

За високого рівня фундаменталь-
них досліджень у галузях теорії со-
ціального управління та інформати-
ки в цілому відчувається нестача 
при кладних розробок, у тому числі 
організаційноVправового механізму 
впро вадження нових наукових досяг-
нень у практику. Великі надії поклада-
ються на таку наукову дисципліну, як 
правова інформатика.

Вирішення завдань упроваджен-
ня досягнень науки в практику, по-
ряд з іншими заходами, уможливлює 
розв’язання проблем когнітологічного 
(пізнавального) аспекту: з одного боку 
– підвищення правових знань усіх, хто 
бере участь у проектуванні, створенні 
та впровадженні інформаційних систем 
і забезпечує їх належне функціонуван-
ня; з іншого – здобуття знань та нави-
чок управлінцями (менеджерами) щодо 
використання надбань інформатики в 
їх діяльності.

Знання основ правового регулювання 
інформатизації соціального управління 
стає необхідним не тільки працівникам 
у галузі права, менеджменту, а й усім 
іншим спеціалістам: інженерам, ма-
тематикам, економістам, психологам, 
соціологам і т. д. Участь у створенні 
та впровадженні в систему органів со-
ціального управління автоматизованих 
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комп’ютерних інформаційних систем 
спричиняє необхідність залучення цих 
спеціалістів до процесів організації 
удосконалення соціального управління, 
що зумовлює необхідність знання ними 
права та теорії організації соціального 
управління (тектології). Уміння орієн-
туватися в міжгалузевих інституціях 
суспільних відносин дасть змогу суттє-
во підвищити якість соціального управ-
ління на будьVякому його рівні.

Дослідження ролі та місця права в 
інформатизації соціального управлін-
ня в Україні показує, що відбувається 
неухильне зростання значення права 
як регулятора державного та суспіль-
ного життя. Критична маса юридичних 
норм у нашій країні у сфері регулюван-
ня суспільних інформаційних відносин 
досягла рівня, який зумовлює потребу 
виділення їх в окремий міжгалузевий 
комплексний інститут права – інфор-
маційне право [27; 28].

На думку авторів, це дасть можли-
вість поєднати основні положення трьох 
наукових дисциплін: теорії організації 
соціальних систем; правової інформа-
тики та інформаційного права щодо ін-
форматизації соціального управління.

Автори звертають увагу, що інфор-
матизація соціального управління 
відноситься до процесів, що постійно 
динамічно розвиваються. Не всі його 
правові інституції сформовано, проте є 
проблеми, відносно яких у науці уста-
лились позитивні думки і вирішення 
яких спирається на достатньо визна-
чену нормативноVправову базу. Її за-
своєння дасть змогу подолати ентропію 
(невизначеність) у тих, кого задіяно до 
розвитку інформатизації. Разом з тим у 
роботі висвітлюються й деякі найбільш 
суттєві дискусійні питання теорії та 
практики інформатизації соціального 
управління. Враховано також досвід 
деяких розробників проектів інформа-
тизації соціального управління як у на-
шій державі, так і за кордоном [29; 30; 
31; 32].

Із моменту проголошення незалеж-
ності Україна опинилась у нових со-
ціальноVекономічних і політичних 
умо вах, у новому правовому просторі. 

Перед молодою державою постала не-
обхідність вироблення загальних основ 
розвитку державності і, зокрема, про-
блем управління у сфері правоохорон-
ної діяльності.

Вирішення цього завдання неможли-
ве без глибокого розроблення відповід-
них основ системи органів управління 
України.

Створення фактично нових органів, 
що діють на основі законодавства суве-
ренної держави, поновлення особового 
складу, яке відбулося за роки незалеж-
ності, поява нових складних завдань, 
що повинні вирішувати органи, необ-
хідність удосконалення кадрової робо-
ти, організація соціальної роботи, роз-
виток міжнародного співробітництва, 
утілення досягнень науки в практичну 
діяльність органів – ось проблеми, які 
необхідно вирішувати на нинішньому 
етапі та через удосконалення управлін-
ня досягти підвищення ефективності 
діяльності перш за все на державному 
рівні, наділення Президента України 
владноVвиконавчими функціями як 
голови Кабінету Міністрів України (у 
світлі актуальності програми скорочен-
ня адміністративного персоналу, мож-
ливо, буде ліквідовано Адміністрацію 
Президента України як орган управлін-
ня) [9; 10; 12; 13; 16; 25; 26]. Це дасть 
змогу змоделювати подальшу методо-
логію за такими науковими ознаками:

1. Процес управління передбачає все 
ж таки комплекс необхідних способів 
впливу з метою впорядкування або 
збереження якісної характеристики, 
удосконалення і розвитку об’єкта уп-
равління.

2. У процесі управління важливе міс-
це посідає узгодження, координація 
впорядкування і цілеспрямована діяль-
ність.

3. Протицільові дії разом з цим утво-
рюють між суб’єктом і господарською 
стратифікацією як об’єктом управлін-
ня певний стан системи.

4. Протицільові дії суб’єкта й об’єкта 
спричиняють стан, за якого об’єкт уп-
равління, господарська стратифікація 
постійно виходять зVпід управлінсько-
го впливу, прагнуть до відокремлен-
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ня, зайняття вільних соціальних ніш, 
створення своєї системи управління, 
а за умови можливих варіантів – пере-
творення в організовану і терористичну 
діяльність із «дахом», що гарантує її 
функціонування як системи.

5. Держава спрямовує головні напря-
ми діяльності, під якими розуміють фун-
кції, на безпосередні та взаємопов’язані 
дії реформування, створення умов для 
середнього та малого бізнесу. При ць-
ому необхідною умовою є різнорівне-
ві і різнопорядкові управлінські дії з 
обов’язковим узгодженням і правилами 
та одночасним виконанням усіх функ-
цій з відповідним рівнем професійної 
підготовки, розмежуванням компетен-
ції, обов’язків, із правом вибору альтер-
нативних методів і засобів та правом на 
соціальні експерименти.

6. Принципи управління господар-
ською стратифікацією – це, напевно, те 
головне, що може правильно визначити 
відповідну роботу. Нині вони класифі-
куються як загальні, галузеві, видові, 
інституційні, організаційні і групові. 
Серед загальних принципів особли-
во виділяються принципи соціально 
орієнтованої діяльності, законності, 
об’єктивності, комплексності і систе-
матизованості, гласності, поєднання 
колегіальності та єдиного підпорядку-
вання.

Найбільш необхідними наразі є такі 
принципи, як: делегування повнова-
жень; створення комісій; розподіл обо-
в’язків серед членів загального керів-
ництва; розроблення положень струк-
турних ланок управління, посадових 
інструкцій; визначення функціональ-
них обов’язків конкретних виконавців. 

У західному світі інформація вже спе-
ціалізована по спеціальноVкомунікатив
них каналах, адресована тим суб’єктам, 
яким вона необхідна, виключаючи ви-
явлення її методом мозаїки, і т. п. Саме 
методи управління, як загальні, так і 
спеціальні, повинні використовуватись 
комплексно та доповнюючи один од-
ного. При цьому необхідно врахувати, 
що серед життєво важливих проблем, 
що вимагають вирішення в управлінні, 
особливо у сфері господарської стра-

тифікації, є децентралізація, виклю-
чення паралельних функцій діяльності 
різних соціальноVсистемних і структур-
них органів і підрозділів, перехід від 
жорсткої врегульованості до гнучкості 
та реакції на обстановку, що змінюєть-
ся на принципах самостійності і автоно-
мізації [14; 18; 19; 20; 21; 22].

Водночас треба чітко розуміти, що 
якими значними не були б досягнення 
теорії управління, вони самі по собі не 
в змозі забезпечити раціональність уп-
равлінської діяльності та її ефективний 
вплив на діяльність предметну, якщо 
не перетворяться на практичні знання 
та вміння керівників і виконавців. 

Для України широкомасштабний 
вступ до глобального інформаційного 
суспільства співпав із проголошенням 
24 серпня 1991 року державної неза-
лежності. Після цього створюється на-
ціональне законодавство та підзаконні 
нормативні акти у сфері політики щодо 
державного регулювання суспільних ін-
формаційних відносин, у тому числі та-
ких, що пов’язані з інформатизацією.

Як свідчить аналіз чинного законо-
давства України у сфері суспільних 
відносин щодо інформації (у методо-
логічному аспекті), воно нині нагадує 
будинок, який будується без визначе-
ного єдиного плану. При цьому кожний 
будівник (ініціатор законопроекту чи 
підзаконного нормативного акта) про-
водить роботу на свій розсуд, не узгод-
жуючи її з іншими. У зв’язку з цим у 
правознавстві, теорії права, на базі ем-
піричного матеріалу виникла погреба 
напрацювання методологічних засад 
нового напряму досліджень, предметом 
яких є процеси виникнення, зміни і 
припинення суспільних відносин щодо 
інформації (відомостей, даних, знань 
тощо).

На сьогодні національне (державне, 
публічне) право України має значний 
масив нормативних актів (законів та 
підзаконних), які прямо чи опосередко-
вано регулюють суспільні інформаційні 
відносини в нашій країні. Можна конс-
татувати – сукупність правових норм у 
цій сфері досягла кількісно такої кри-
тичної маси, що зумовлює можливість 
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і необхідність виділення їх в окрему 
правову інституцію. Це спричинило 
потребу наукового її дослідження, виз-
начення тенденцій, проблем та шляхів 
їх практичного вирішення.

Перше питання, що постало перед 
суспільствознавством та його складо-
вою, правознавством, – це визначення 
статусу суспільних інформаційних від-
носин та шляхів їх публічноVправового 
регулювання з метою уникнення, змен-
шення, запобігання та подолання юри-
дичними методами негативних проявів 
інформаційного суспільства та стиму-
лювання бажаних для людини, держа-
ви і суспільства правил поведінки його 
суб’єктів – учасників інформаційних 
відносин.

Будь-яка правова інституція, аби 
претендувати на автономність існуван-
ня, вимагає формулювання її поняття 
та визначення змісту. На нашу думку, 
інформаційне право можна розглядати 
у кількох аспектах: як галузь суспіль-
них відносин, що знаходять відобра-
ження у правових нормах; як наукову 
дисципліну; як навчальну дисципліну. 
Виходячи із зазначених теоретичних за-
сад, подамо наше узагальнене бачення 
інформаційного права в об’єктивному 
змісті.

Інформаційне право – це суспіль-
ні відносини щодо інформації, ви-
ражені в нормах, урегульованих на 
публічноVправовому та приватноправо-
вому рівні.

У суб’єктивному значенні інформа-
ційне право – це множина прав і 
обов’язків конкретних учасників сус-
пільних відносин щодо інформації як 
об’єкта суспільних відносин.

Основною формою вираження норм 
інформаційних відносин є законодав-
ство.

Під категорією «інформаційне за-
конодавство України» ми розуміємо 
множину нормативноVправових актів, 
прийнятих Верховною Радою України 
у формі законів та постанов норматив-
ного змісту, що регулюють суспільні 
відносини щодо інформації.

Входження України до інформацій-
ного суспільства спричиняє потребу 

вироблення на науковому рівні теоре-
тичних засад концепції формування ін-
формаційного законодавства.

На нашу думку, з точи зору теорії 
гіперсистем права, інформаційне зако-
нодавство існує як міжгалузева комп-
лексна інституція в загальній системі 
національного законодавства.

Перед теоретиками, які дотримують-
ся традиційної доктрини поділу права 
на галузі (за принципом: норма права – 
інституція права – галузь права) постає 
питання: що це за категорія «гіперсис-
тема», яке її місце в системі права згід-
но з теорією права? Одразу зазначимо, 
що категорія «гіперсистема права» від-
носно нова, традиційна для нашої краї-
ни теорія права її не знала. Вона заро-
дилася на основі здобутків інформати-
ки щодо вивчення права як соціальної 
системи. Відповідно до теорії гіперсис-
тем висувається теза про існування пра-
ва у вигляді великих, складних, ієрар-
хічних багатопорядкових підсистем, 
що формуються з галузевих інституцій 
права. Ця категорія вводиться в тео-
рію права України на засадах юридич-
ної концепція існування і формування 
правових субінституцій – автономних 
міжгалузевих комплексних інституцій 
права, щодо яких галузеві виступають 
у ролі агрегуючих підсистем. За цією 
концепцією на сьогодні формується 
все законодавство України, в якому 
знаходять відображення нові суспільні 
відносини. Тобто Верховною Радою Ук-
раїни приймаються закони, які є сис-
темоутворюючими публічноVправового 
регулювання комплексного змісту в ок-
ремих суспільних відносинах на основі 
доктрини поділу права на провідні га-
лузі: конституційне, адміністративне, 
цивільне, трудове, кримінальне.

Уперше ця концепція нами апробова-
на на формуванні теорії інформаційно-
го права України.

Аналіз правового регулювання ін-
формаційних відносин в Україні та 
міжнародної практики дає змогу док-
тринально визначити ряд основних ме-
тодологічних, принципових положень 
інформаційного законодавства, що 
виступає публічноVправовою основою 



Правничий вісник Університету «КРОК»

88

такої юридичної інституції, як інфор-
маційне право:

• основний об'єкт регулювання – 
суспільні інформаційні відносини;

• основний предмет суспільних від-
носин – інформація (відомості, дані, 
знання, таємниця тощо);

• метод правового регулювання – 
системне комплексне застосування ме-
тодів конституційного, цивільного, ад-
міністративного, трудового та кримі-
нального права (що визначає міжга-
лузевий характер публічноVправового 
регулювання) та застосування методів 
приватноправового регулювання (на 
рів ні правочинів, угод, звичаїв, тради-
цій, норм суспільної моралі, професій-
ної, ділової етики тощо).

Апріорі зазначимо, що за правовою 
природою походження, як міжгалузева 
комплексна інституція національного 
права України, інформаційне право має 
приватноправову і публічноVправову 
природу, тобто норми права формують-
ся як на публічному (державному), так 
і приватному рівнях суспільних відно-
син.

Через предмет суспільних відносин 
(інформацію) інформаційне право має 
зв’язок з іншими міжгалузевими інс-
титуціями права: авторським правом, 
правом інтелектуальної власності, ви-
нахідницьким правом, рекламним пра-
вом тощо. Інформаційне право утворює 
з ними складну, велику, агреговану 
гіперсистему права третього порядку. 
Тобто відповідно до теорії гіперсистем 
права інформаційне право базується на 
засадах правових систем другого поряд-
ку, якими є п’ять галузей права: конс-
титуційне, адміністративне, цивільне, 
трудове, кримінальне. У своїй єдності 
вони утворюють систему першого по-
рядку – право України.

Домінуючою методологією розвитку 
інформаційного права повинна стати 
доктрина сучасного вітчизняного конс-
титуційного права (основа – Конститу-
ція України) та найкращих здобутків 
міжнародного права щодо верховенства 
прав людини у сфері суспільних інфор-
маційних відносин.

Доктринально визнається багато-

об’єктність юридичних норм щодо за-
стосування законодавства в правовій 
кваліфікації суспільних інформацій-
них відносин, природна єдність усіх 
умовно визначених галузей права.

Як констатацію факту слід зазначити, 
що сучасне інформаційне законодавство 
України стосовно доктрини його форму-
вання має характер змішаної системи 
права: зберігши галузевий підхід тради-
ційної континентальної системи права, 
воно стало на шлях публічноVправового 
нормотворення за доктриною загально-
го права (англоVамериканської системи 
права), коли проблеми на законодавчо-
му рівні вирішуються на рівні окремих 
законів за ситуаційним принципом.

Ситуаційний підхід до формування 
інформаційного законодавства Украї-
ни, з точки зору когнітивного (пізна-
вального) аспекту, спричинив ряд 
проблем щодо правового регулювання 
інформаційних відносин. Зазначимо 
декілька з них:

1. Відсутність легальної чіткої, ієрар-
хічної єдності законів, що призводить 
до суперечливого тлумачення для за-
стосування норм на практиці.

2.  Оскільки різні закони та підзакон-
ні акти, що регулюють суспільні від-
носини, об’єктом яких є інформація, 
приймались у різні часи без узгоджен-
ня понятійного апарату, вони мають 
ряд недостатньо коректних термінів, не 
викликають відповідну інформаційну 
рефлексію або взагалі не мають чіткого 
визначення свого змісту. Наприклад, 
щодо інформаційних відносин зазначи-
мо такі, як: «інформація», «таємна ін-
формація» і «таємниця», «документ» і 
«документована інформація», «майно», 
«власність», «володіння», «інтелекту-
альна власність», «автоматизована сис-
тема», «суб’єкт суспільних відносин» та 
«учасники суспільних відносин», «сис-
тема інформаційних відносин» тощо.

3. Термінологічні неточності, різне 
тлумачення однакових за назвою та 
формою понять і категорій призводять 
до їх неоднозначного розуміння і засто-
сування на практиці.

4. Велика кількість законів та під-
законних нормативних актів у сфері 
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інформаційних відносин ускладнює їх 
пошук, аналіз та узгодження для прак-
тичного застосування.

5. Має місце розбіжність щодо ро-
зуміння структури і складу системи 
законодавства у сфері інформаційних 
відносин та підходи до їх формування. 
Нерідко в окремих законах у систему 
законодавства включають норми, що 
виражені в підзаконних нормативних 
актах. Це спричиняє в практиці право-
застосування колізію норм, ігноруван-
ня норм закону на користь норм неза-
конного акта.

6. Нові правові акти у сфері суспіль-
них інформаційних відносин нерідко не 
узгоджені концептуально з раніше при-
йнятими, що призводить до правового 
хаосу.

Зазначені та інші проблеми сформу-
вали практичну потребу у визначен-
ні методології систематизації права, 
розроблення її концепції. На нашу дум-
ку, в основі систематизації норм інфор-
маційного права повинні бути відпра-
цьовані юридичною наукою і перевірені 
практикою основоположні принципи: 
поєднання традицій і новацій правотво-
рення; інкорпорування норми чинного 
інформаційного законодавства України 
в нову систему через агрегацію інсти-
тутів права; формування міжгалузевих 
інститутів права на основі зв’язків з га-
лузевими інститутами.

Визначення статусу інформаційного 
права як міжгалузевого комплексного 
інституту породжує питання визначен-
ня статусу і співвідношення його з інши-
ми інститутами права, предметом яких 
є суспільні відносини щодо інформації 
(твір, винахід, корисна модель, масова 
інформація, архіви, бібліотеки тощо). 
Концептуально пропонується визначи-
тися, що інші інститути права агрегу-
ються з інформаційним правом. Окремі 
з них на певних умовах мають статус 
міжгалузевих субінститутів. До таких 
можна віднести: авторське право, ви-
нахідницьке право, раціоналізаторське 
право та інші, що складають систему 
права інтелектуальної власності; право 
щодо засобів масової інформації: преса, 
радіо, телебачення, Інтернет тощо.

Важливим аспектом теорії інформа-
ційного права є проблематика його під-
систем – субінститутів. Ми вважаємо, 
що серед основних субінститутів, сфер 
правового регулювання інформаційних 
правовідносин визначаються такі:
o визначення та правове закріплення 

провідних напрямів і методів державної 
політики у сфері вибору мов спілкуван-
ня, комунікації в державі тощо;
o регулювання суспільних відносин 

у сфері засобів масової інформації, виз-
начення їх подібностей та відмінностей, 
систематизація їх через агрегацію (пре-
са, видавнича справа, радіо, телебачен-
ня, комп’ютерні масVмедіа);
o забезпечення умов для розвитку і 

захисту всіх форм власності на інфор-
мацію та інформаційні ресурси (право 
власності на інформацію);
o організація та управління створен-

ням і розвитком державних інформа-
ційних систем і мереж, забезпечення 
їх сумісності та взаємодії в єдиному ін-
формаційному просторі України;
o правове регулювання щодо ство-

рення реальних умов для якісного та 
ефективного забезпечення необхідною 
інформацією громадян, органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, державних і приватних органі-
зацій, об’єднань на основі державних 
інформаційних ресурсів, сучасних ін-
формаційних технологій;
o забезпечення співвідношення інте-

ресів суб’єктів суспільних інформацій-
них відносин у сфері національної без-
пеки, складовою якої є інформаційна 
безпека, визначення загроз безпеці сус-
пільних інформаційних відносин, ре-
гулювання захисту інформації, у тому 
числі в автоматизованих системах;
o забезпечення реалізації конститу-

ційних прав осіб (приватних немайно-
вих) на режим доступу до персональних 
даних – інформації про громадян та їх 
спільноти (організації) за умов інфор-
матизації державних органів управ-
ління;
o державноVправове сприяння фор-

муванню ринку інформаційних ре-
сурсів, послуг, інформаційних систем, 
технологій, з пріоритетами для вітчиз-
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няних виробників інформаційної про-
дукції, засобів, технологій;
o державне стимулювання вдоско-

налення механізму залучення інвести-
цій, розроблення і реалізації проектів 
національної програми інформатизації 
та локальних програм інформатизації 
(установ, підприємств, організацій, 
усіх форм власності, міністерств та ві-
домств, регіонів тощо);
o забезпечення правового режиму 

формування і використання національ-
них інформаційних ресурсів, збору, об-
робки, накопичення, зберігання, пошу-
ку, поширення та надання споживачам 
інформації;
o правове регулювання щодо стиму-

лювання створення і використання в 
Україні новітніх інформаційних техно-
логій.

Важливим аспектом інформаційного 
права є створення реальних правових 
бар’єрів для зловживань у сфері до-
кументообігу, зокрема, недопущення 
свавілля державних та недержавних 
структур, посадових осіб щодо при-
мушення надання їм громадянами ін-
формації стосовно інших структур. На 
нашу думку, в інформаційному законо-
давстві повинен утвердитися принцип 
преюдиції, презумпції невинності гро-
мадянина, навзамін нинішньому пороч-
ному принципові недовіри до докумен-
та, виданого іншою інстанцією («при-
неси довідку, тоді дамо тобі довідку»), 
оскільки громадяни змушені витрачати 
багато часу, щоб підтвердити правомір-
ність виданих їм раніше документів.

Інформатизація викликала необхід-
ність перегляду сутності категорії «до-
кумент». У практиці вже давно існує 
поняття «електронний документ». У 
зв’язку з цим перевірка достовірності 
документа, встановлення юридичного 
факту та його документального фіксу-
вання повинно покладатися (бути фун-
кцією) органу, уповноваженого видава-
ти відповідний документ чи перевіряти 
його достовірність.

Важливою складовою проблематики 
інформаційного права є формування в 
ньому юридичної деліктології (вчення 
про правопорушення) у сфері інформа-

ційних відносин за принципом гармоні-
зації норм із галузевими деліктологія-
ми: конституційного, адміністративно-
го, цивільного, трудового та криміналь-
ного права.

Практика вимагає розроблення дієвих 
механізмів захисту суспільних інфор-
маційних відносин. Ентропія (невизна-
ченість) законодавця в цьому знайшла 
відображення у Законах України «Про 
інформацію» і «Про захист інформації 
в автоматизованих системах» та де-
яких інших, де визначено диспозиції 
правопорушень, але не визначено від-
повідальність за них в адміністративно
Vправовому та кримінальноVправовому 
аспектах [2; 11].

У проблематиці інформаційного пра-
ва особлива увага повинна приділятися 
виявленню та дослідженню недоліків 
як вітчизняних, так і зарубіжних пра-
вовідносин, їх регулюванню для уник-
нення помилок у правотворчій та право-
застосовній діяльності в Україні [35, с. 
90-97]. Мета досліджень – запобігання 
негативним для суспільства наслідкам 
інформатизації, попередження поши-
рення правопорушень, що вчиняються 
з використанням сучасних інформацій-
них технологій. Особливе місце в ін-
формаційній деліктології повинно від-
водитися дослідженню господарських 
аспектів комп’ютерної злочинності.

Одним із важливих аспектів інфор-
маційного права є проблематика де-
ржавного правотворення. На наш пог-
ляд, правотворча діяльність повинна 
здійснюватися за такими принципами 
наукового забезпечення: системний та 
комплексний підходи у вирішенні про-
блем правотворчості; фундаментальне 
та прикладне теоретичне обґрунтуван-
ня новацій (понять, категорій тощо); 
залучення широкого кола вітчизняних 
фахівців до розроблення проектів за-
конодавчих та підзаконних актів [36, 
с. 287V317]. Такі спеціалісти повинні 
володіти комплексними знаннями в 
галузі права та інформатики, теорії та 
практики, бути не лише обізнаними 
з досвідом зарубіжних країн, а й мати 
своє оригінальне, новаторське бачен-
ня вирішення проблем, виходячи зі 
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специфіки реалій нашої країни [37, с. 
535V629].

Формування системи інформаційно-
го законодавства висунуло проблему 
гармонізації його на міждержавно-
му рівні, з урахуванням міжнародно-
го права (його провідних складових: 
публічного і приватного). На сьогодні 
можна констатувати, що в міжнарод-
ному праві активно формується його 
інституція – міжнародне інформаційне 
право світової інформаційної цивіліза-
ції [39, с. 152]. Наприклад, глобальна 
комп’ютеризація через Інтернет спри-
чинила необхідність пошуку засобів 
і методів гармонізації національних 
правових систем у сфері міжнародних 
інформаційних відносин, співвідношен-
ня цих систем на рівні колізійного та 
матеріального міжнародного права. У 
багатьох регіонах світу формуються 
між народні стандарти правових норм 
на рівні типових законів, багатосторон-
ніх конвенцій, угод тощо [39, с. 15V98].

Ряд теоретиків та практиків у сфері 
правового регулювання суспільних ін-
формаційних відносин пропонують ме-
ханічно використовувати апроксима-
цію або імплементувати (ввести в сис-
тему національного права) ці норми в 
національне інформаційне законодавс-
тво України без глибокого порівняль-
ного аналізу діючого законодавства. На 
нашу думку, у процесі правотворення є 
неприпустимим необґрунтоване копію-
вання зарубіжного досвіду. Гармоніза-
цію можна проводити також шляхом 
вкладання нового змісту в існуючі фор-
ми правових норм. До речі, саме так 
відбувається в цивілізованих країнах, 
що раніше від нас стали на шлях фор-
мування правового інформаційного сус-
пільства, у складі глобальної інформа-
ційної цивілізації.

Міжнародний досвід свідчить, що у 
сфері суспільних інформаційних від-
носин, при їх законодавчій легалізації 
в першу чергу враховуються такі за-
гальнолюдські принципи, як: повага та 
гуманне ставлення до людини, її честі, 
гідності, репутації; презумпція невин-
ності громадянина, приватної особи на 
засадах співвідношення потреб та ін-

тересів окремих людей, їх корпорацій 
(об’єднань), націй, держав та світового 
співтовариства [40, с. 124].

Новий підхід щодо правового регу-
лювання суспільних відносин запропо-
новано вітчизняною наукою інформа-
тикою. У її складі на сьогодні набирає 
сили нова наукова дисципліна –           право-
ва інформатика: застосування принци-
пів, підходів і методів інформатики до 
вирішення проблем права, зокрема пра-
вотворення.

Виходячи з положень правової ін-
форматики, слід зазначити, що правот-
ворення повинно базуватися на основі 
методології системного і комплексного 
підходів, зокрема теорії формування 
комплексних гіперсистем права, агре-
гації галузевих інститутів права.

Âèñíîâêè
1. На нашу думку, національне ін-

формаційне законодавство повинно 
стати на шлях систематизації через 
кодифікацію – створення Кодексу. 
Цей Кодекс має розвивати визначені 
в Конституції України положення ін-
формаційних відносин, у тому числі 
щодо інформаційної безпеки людини, 
суспільства, нації, держави. Він пови-
нен об’єднати, гармонізувати і розви-
нути норми та принципи суспільних 
відносин, що визначені в законодавс-
тві України; ураховувати ратифіко-
вані Україною нормативні акти (угоди, 
конвенції) міжнародного права; легалі-
зувати позитивні звичаї у сфері інфор-
маційних відносин та норми суспільної 
моралі, загальнолюдські цінності, виз-
начені Організацією Об’єднаних Націй 
в її Статуті, Декларації прав людини та 
інших загальноприйнятих міждержав-
них нормативних актах, що на сьогодні 
виступають у ролі стандартів, за якими 
визначається цивілізованість не тільки 
окремої країни, а й світового співтова-
риства в цілому.

2. Однією з проблем є визначення на-
зви майбутнього Кодексу. На нашу дум-
ку, більш змістовною є назва – Кодекс 
України про інформацію. Вона дасть 
змогу об’єднати в одному законодавчо-
му акті будьVякі суспільні відносини, 
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об’єктом яких є інформація незалежно 
від форми, способу, засобу чи техноло-
гії її прояву в суспільних відносинах. 
Це дасть можливість у разі виникнення 
необхідності публічноVправового вре-
гулювання нових суспільних відносин 
щодо інформації агрегувати юридичні 
формулювання у Кодекс через внесення 
в нього на рівні законів змін і доповнень 
без нових системоутворюючих законо-
давчих актів.

3. Методологічною базою правотво-
рення такого Кодексу повинна стати 
юридична доктрина щодо умовного 
поділу права України на галузі за та-
кою принциповою моделлю: основа 
– конституційне право; його положен-
ня знаходять паралельний розвиток 
(відповідно до методів правового регу-
лювання і захисту прав) в адміністра-
тивному, цивільному, кримінальному 
праві та інших підсистемах національ-
ного права України, у яких інформація 
є опосередній, (додатковий, факульта-
тивний) предмет регулювання суспіль-
них відносин.

4. Розроблення проекту Кодексу по-
винно проводитися методом агрегації: 
удосконалення окремих правових норм 
чи створення нових міжгалузевих пра-
вових інститутів не повинно порушува-
ти цілісність та призначення Кодексу, 
а має покращувати, удосконалювати 
його дієвість у цілому, створювати нову 
системну якість, не притаманну окре-
мим його складовим.

5. Напрями, підцілі, завдання Ко-
дексу повинні чітко формуватися згід-
но з теорією системи підцілей («дерева 
цілей»).

6. Мета Кодексу визначається від-
повідно до теорії системи цілей. Ме-
тою Кодексу є правове регулювання 
суспільних відносин між суб’єктами 
щодо інформації в різних формах її 
об’єктивного вираження (творах, ре-
зультатах інтелектуальної діяльності) 
незалежно від сфери (чи галузі) сус-
пільних відносин, матеріальних носіїв 
інформації (паперових, електронних 
тощо) та технології фіксації (літери, 
знаки, образи, цифри тощо). Інше виз-
нається підцілями, функціями, напря-

мами, окремими завданнями регулю-
вання нормами Кодексу.

7. Провідними функціями Кодексу 
повинні бути:

регулятивна – визначення прав та 
обов’язків, зобов’язань суб’єктів;

нормативна – визначення норм, пра-
вил поведінки суб’єктів інформаційних 
відносин;

охоронна – визначення гарантій та 
меж правомірної поведінки, за якими 
діяння стають правопорушеннями (де-
лікти), та відповідальності за них згідно 
з нормами цивільного, адміністратив-
ного, трудового, кримінального права;

інтегративна – системне поєднан-
ня комплексу визначених юридичних 
норм, що регулюють інформаційні від-
носини в Україні, тобто Кодекс повинен 
стати об’єднуючою ланкою між провід-
ними традиційними галузями права 
щодо застосування їх методів у сфері 
інформаційних відносин;

комунікативна – зазначення в окре-
мих статтях посилань на законодавчі 
акти, які прийнято або необхідність у 
яких може виникнути.

8. Серед провідних завдань Кодексу 
можна зазначити такі:

визначення консенсусу (згоди) в сус-
пільних відносинах, узгодженості ро-
зуміння та застосування юридичних 
норм, правомірної поведінки учасників 
інформаційних відносин, відносин в ін-
формаційній сфері; 

забезпечення інформаційного суве-
ренітету, незалежності України у між-
народних відносинах; 

забезпечення інформаційної безпе-
ки громадян, їх окремих спільнот, сус-
пільства та держави, як складових на-
ціональної безпеки України; 

визначення правомірної поведінки 
учасників інформаційних відносин в 
Україні; захист інформації від несан-
кціонованого доступу, правопорушень 
(знищення, модифікації, перекручення 
тощо).

Більш детально проблеми формуван-
ня та систематизації інформаційного 
законодавства розкрито авторами в 
публікаціях, зазначених у бібліографії 
[33; 34]. Із матеріалами до проекту Кон-
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цепції реформування законодавства 
України у сфері суспільних інформа-

ційних відносин можна ознайомитись 
у мережі Інтернет за адресою: http:// 
mndc.naiau.kiev.ua.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У нових соціальноVекономічних умо-

вах виникає необхідність подальшого 
розвитку ефективних форм управлін-
ня загалом, у тому числі й у сфері де-
ржавного управління земельними ре-
сурсами. Пошук оптимальної системи 
органів виконавчої влади та проблема 
визначення принципів державного уп-
равління є надзвичайно актуальними. 
Прийняття Конституції України 1996 
року [1] та входження України до євро-
пейського політичного, економічного, 
інформаційного і правового простору 
започаткувало процес утвердження 
конституційних принципів верховенс-
тва права в діяльності органів публічної 
адміністрації. Загальні принципи пра-
ва, закріплені в Конституції України, є 
універсальними, властивими усім галу-
зям права і відображаються в земельно-
му законодавстві, набуваючи характеру 
і змісту спеціальних принципів. 

Аналіз існуючих в адміністративно-
правовій науці підходів до визначення 
механізму публічного управління дає 
змогу виділити поряд з іншими його 
принципи, що є основою всього управ-
лінського процесу, у тому числі щодо 
управлінських відносин у сфері земель-
них ресурсів. Ураховуючи, що держав-
не управління займає базове місце і є 
серцевиною управлінських відносин, 
відповідно й принципи державного уп-
равління відіграють центральну роль у 
системі принципів державного управ-

ління в галузі земельних відносин [2, с. 
77]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Теоретичною та інформаційною ос-

новою цієї статті є нормативноVправові 
акти та праці таких учених, як: В.Б. 
Авер’янов, А.М. Колодій, В.В. Копей-
чиков, В.І. Курило, В.Я. Малиновський 
та інші, проте динамічний розвиток 
суспільних відносин та часті зміни в 
організаційній діяльності щодо земель-
них ресурсів зумовлюють актуальність 
дослідження адміністративних прин-
ципів у цій сфері управлінських відно-
син.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проблеми удосконалення та розвитку 

принципів права у сфері земельних від-
носин розглядали у своїх працях: О.С. 
Дорош, В.В. Книш, П.Ф. Кулинич, В.І. 
Семчик, А.М. Третяк та інші. Проте ці 
вчені розкрили лише окремі принципи 
права в галузі земельних відносин або 
ж зачіпали їх побіжно, досліджуючи 
інші більш широкі або суміжні суспіль-
ні відносини. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є дослідження розвитку 

і застосування адміністративних при-
нципів права в управлінській діяльності 
щодо земельних ресурсів та вироблення 
відповідних пропозицій.

Для досягнення визначеної мети 
необхідно вирішити такі завдання: 

О.П. Світличний

 кандидат юридичних 

наук,  докторант, 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України

Ó ñòàòò³ äîñë³äæåíî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèíöèïè â óïðàâ-
ë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³ ùîäî çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â.

Â ñòàòüå èññëåäîâàíû àäìèíèñòðàòèâíûå ïðèíöèïû â 
óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îòíîñèòåëüíî çåìåëüíûõ ðå-
ñóðñîâ. 

In the article there are considered administrative principles in 
the administrative activity of land resources.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðèíöèïè, óïðàâë³íñüêà 
ä³ÿëüí³ñòü, çåìåëüí³ ðåñóðñè, âåðõîâåíñòâî ïðàâà. 

Адміністративні принципи в управлінській 
діяльності щодо земельних ресурсів
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про аналізувати сучасний стан науки 
дер жавного управління, зокрема управ-
ління земельними ресурсами; вияви-
ти й узагальнити загальні принципи; 
визначити необхідність удосконалення 
принципів права в управлінській діяль-
ності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Стрижневою проблемою реалізації 

державної виконавчої влади в Україні 
на сьогодні, на наш погляд, є проблема 
вироблення та становлення сучасних 
принципів адміністративного права як 
права управлінського. Актуальність та-
кої постановки питання підтверджує те, 
що державне управління як інструмент 
реалізації державної виконавчої влади 
є багатозначним за обраними цілями 
і завданнями. Це слугує об’єктивною 
причиною прояву і незалежного обґрун-
тування найістотніших, специфічних 
стійких зв’язків і відносин, притаман-
них саме цьому видові управлінської 
діяльності, у закладених в її основу 
принципах [3, с. 54]. 

У загальній теорії права принципи 
права розглядаються як основні (керо-
вані) ідеї, вихідні положення, що ха-
рактеризують зміст права, суть та при-
значення в суспільстві. З одного боку, 
вони виражають закономірності права, 
а з іншого – є найбільш загальними 
нормами, які діють у всій сфері право-
вого регулювання і поширюються на всі 
суб’єкти. Ці норми або прямо сформу-
льовані в законі, або виводяться з його 
загального змісту [4, с. 237].

У своїй практичній діяльності органи 
державної виконавчої влади викорис-
товують теоретично розроблені наукою 
права принципи управлінської діяль-
ності, але спочатку ми дослідимо, які є 
визначення та поняття самої дефініції 
«принцип», а потім розглянемо ті, що 
мають відношення до науки адміністра-
тивного права та управління.

Під принципами права розуміють ос-
новні положення, вихідні ідеї, які виз-
начаються універсальністю, загальною 
значущістю, вищою імперативністю та 
які відбивають істотні положення пра-
ва [5, с. 95].

З точки зору правової науки, принци-
пи права – це основні засади, які закріп-
лені в правових нормах і відображають 
закономірності розвитку відносин сус-
пільства, а також розкривають зако-
номірності певної галузі права. У них 
містяться особливості певної галузі 
права, що зумовлюють її галузеву суть 
і відображаються в галузевих принци-
пах права.

Залежно від розвитку соціально-еко-
номічних умов, що є одним із головних 
чинників значного впливу на економіч-
ний стан суспільства, принципи відби-
вають певні властивості, що відпові-
дають процесам розвитку суспільства. 
Розвиток суспільства призводить до 
певної корекції принципів, у тому чис-
лі й у сфері земельних правовідносин. 
При цьому їх дотримання є необхідною 
умовою органів публічної адміністрації 
в забезпеченні принципів верховенства 
права. Конституційне і законодавче за-
кріплення цих принципів обумовило 
перехід до їх практичної реалізації в 
діяльності органів публічної адмініст-
рації. Проте, перш ніж досліджувати 
питання державного управління зе-
мельними ресурсами, необхідно роз-
глянути фундаментальні основи управ-
ління – його принципи.

Основні ознаки, притаманні адмі ні ст-
ративному праву, пов’язані з його прин-
ципами, на яких здійснюється пра вове 
регулювання виконавчої діяльності.

У сукупності принципи управління 
виконують у системі управління най-
важливішу антиентропійну функцію, 
зазвичай за умови, що управлінець діє 
відповідно до них [6, с. 36–37]. Їх ігно-
рування призводить до того, що багато 
змін, які відбуваються у сфері держав-
ного управління, ще здійснюються, ви-
ходячи з суб’єктивних поглядів. Унас-
лідок цього суспільство недостатньо 
відчуває вплив апарату на державне 
управління [7, с. 27]. 

Наука управління має у своїй основі 
систему базових положень, принципів, 
що властиві тільки їй, і при цьому спи-
раються на закони, досліджувані інши-
ми науками, пов’язані з управлінням 
[8, с. 246]. 
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 Трудове право; право соціального забезпечення. Адміністративне право

Принципи державного управління 
універсальні, їх можна застосовувати 
для впливу на будь-який об’єкт – певну 
сферу сус пільних відносин: економіч-
ну, соціальну, гуманітарну, наукову, 
технічну. Згідно із системним підходом 
кожну сферу можна розг лядати як сис-
тему з відповідними взаємозв’язками 
між певними підсистемами та елемен-
тами [9, c. 29]. 

В адміністративно-правовій науці 
існують різні погляди науковців щодо 
визначення принципів управління. В 
основному вчені-юристи розглядають 
принципи управління як основополож-
ні ідеї, наукові положення управлінсь-
кої діяльності [10, с. 165]. 

Оскільки право в цілому є надбудо-
вою над економічним базисом суспіль-
ства, то в праві відбиваються основні 
напрями і закономірності розвитку 
суспільства. Розвиток суспільних від-
носин має динамічний характер, від-
повідно до цього й принципи не зали-
шаються без змін. В умовах переходу 
до ринкової економіки основними при-
нципами права є його верховенство; 
розширення демократії та гласності; 
рівність суб’єктів господарювання в 
суспільних відносинах; юридична рів-
ність усіх форм власності; нерозривний 
зв’язок прав і обов’язків; включення 
всіх земель у ринковий обіг; соціальна 
справедливість у перерозподілі держав-
них земель; поєднання переконання і 
примусу. Ці основні правові принципи 
визначаються характером економіки, 
рівнем господарювання в умовах рин-
кових відносин, а саме тому вони мають 
загальний характер і притаманні праву 
України в цілому. Разом з тим специфі-
ка земельних правовідносин у сфері 
державного управління земельними ре-
сурсами відображає й спеціальні при-
нципи, притаманні державному управ-
лінню земельними ресурсами.

Будучи частиною соціального управ-
ління, державне управління земельни-
ми ресурсами зберігає його характерис-
тики. Водночас, ураховуючи специфіку 
органів державного управління земель-
ними ресурсами, необхідно зазначити, 
що воно має свої особливості, притаман-

ні специфічній діяльності, що дає змогу 
виокремити державне управління зе-
мельними ресурсами в самостійний вид 
владно-управлінської діяльності [11, с. 
55], які ґрунтуються на структурній ор-
ганізації системи земельного права і за-
кріплені в законодавчих актах земель-
ного законодавства.

У спеціальній літературі запропоно-
вано різні підходи до виділення конк-
ретних різновидів принципів, їх кла-
сифікації. У цьому, на нашу думку, 
немає нічого дивного, ураховуючи, що 
розвиток, а в окремих випадках і су-
перечливість принципів, відбувається 
відповідно до законів суспільства. 

Принципи права об’єктивно зу-
мовлені економічним, соціальним, 
політичним устроєм суспільства. Під 
об’єктивною зумовленістю принципів 
права треба розуміти відповідність ха-
рактеру суспільних відносин економіч-
ним, політичним, ідеологічним проце-
сам, що мають місце в суспільстві [12, 
с. 21]. 

Пройшовши певний історичний 
шлях наукового пізнання (Ф. Тейлер, 
А. Файоль), наукова думка виробила 
принципи і концепції розвитку науки 
управління, що відповідають діалек-
тичним законом розвитку суспільних 
відносин. В умовах пошуку оптималь-
ної системи діяльності органів держав-
ної виконавчої влади проблема визна-
чення принципів державного управлін-
ня є його ступенем виявлення. Наукове 
осмислення і теоретичне обґрунтування 
принципів державного управління ви-
ходить з аналізу суті самого явища.

Дослідження наукових джерел роз-
витку принципів управління дає під-
стави відзначати, що наука управління 
у своїй еволюції пройшла різні історич-
ні етапи розвитку, яка визначала різні 
пріоритети і висувала різні концепції 
принципів управління. У правових 
системах принципи адміністративного 
права можуть тлумачитися по-різному 
і мати різний правовий зміст, тоді як 
сучасна система організації виконав-
чої влади і відповідно державне управ-
ління ґрунтуються на порівняно нових 
принципах. Однак при цьому не слід 
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відкидати й кращі надбання адміністра-
тивної науки радянського періоду, бо 
цілком логічно, що такі принципи, як 
колегіальність та єдиноначальність, 
плановість, добір і розстановка кадрів, 
є актуальним для сучасного держав-
ного управління. Водночас прагнення 
змінити стару радянську ідеологію (де-
ржавну, виконавчу), що не сприяє єв-
ропейському розумінню, спонукають 
наукову думку до нових поглядів на 
сутність адміністративного права в су-
часній науці адміністративного права. 

Розвиток суспільних відносин потре-
бує реалізації конституційно закріпле-
них принципів верховенства права. Су-
часне виокремлене функціонування ор-
ганів публічної влади від громадянсько-
го суспільства спонукає до необхідності 
переосмислення фундаментальних за-
сад адміністративного права, важливою 
складовою яких є його принципи.

Подальший розвиток адміністратив-
ного права повинен ґрунтуватися на 
власне його принципах, забезпечення 
пріоритету прав людини і громадянина, 
саме переважна більшість загальних 
принципів знайшли своє закріплення в 
Конституції України. 

Невід’ємні права і свободи людини 
визначають зміст і спрямованість усіх 
принципів – вимог верховенства права. 
Їх система досить масштабна і багатоп-
ланова. Деякі зарубіжні фахівці нара-
ховують їх понад сотню [13, с. 8].

Відповідно до ст. 8 Конституції Ук-
раїни в нашій державі діє принцип вер-
ховенства права. Конституція України 
має найвищу юридичну силу. Зміст 
принципу верховенства права закріп-
лений у ч. 1 ст. 8 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, згідно 
з якою суд при вирішенні справи ке-
рується принципом верховенства пра-
ва, відповідно до якого зокрема людина, 
її права та свободи визнаються  найви-
щими цінностями та визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Суд 
застосовує принцип верховенства права 
з урахуванням судової практики Євро-
пейського суду з прав людини [14]. 

Суд, здійснюючи правосуддя на за-
садах верховенства права, забезпечує 

кожному право на справедливий суд 
та повагу до інших прав і свобод, га-
рантованих Конституцією і законами 
України, а також міжнародними дого-
ворами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України [15]. 
Крім того, у ст. 19 Конституції України 
чітко закріплено імперативну норму, 
відповідно до якої: «Органи державної 
влади та органи місцевого самовряду-
вання, їх посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах пов-
новажень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України». 
Тому конституційний принцип верхо-
венства права слід розуміти ще й так, 
що державна влада повинна здійснюва-
тись у рамках принципів, які обмежу-
ють дискреційні повноваження владно-
го органу чи посадової особи [16, с. 66]. 

Відтак принцип верховенства права 
ґрунтується на положенні Основного 
Закону України і має найвищу юридич-
ну силу, а закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відпові-
дати їй. З урахуванням європейських 
принципів і стандартів, фундаменталь-
ний принцип правової держави – турбо-
та про людину, повинен бути покладе-
ний в основу нової людиноцентристсь-
кої ідеології адміністративного права. 
Еволюційні зміни фундаментальних 
цінностей цієї ідеології повинні не тіль-
ки забезпечити, а й гарантувати пріори-
тет прав, свобод та інтересів громадян у 
процесі державного управління.

Вагому роль у розв’язанні демокра-
тичних засад державного управління, 
трансформації адміністративних пра-
вовідносин у сфері взаємодії органів 
публічного управління з громадянами 
та юридичними особами має відіграва-
ти адміністративне право. Як цілком 
слушно стверджував В.Б. Авер’янов, 
«…Тільки в результаті трансформації 
адміністративного права на засадах лю-
диноцентристської ідеології ця галузь 
зможе стати основним засобом гармоні-
зації відносин між державою і люди-
ною. У такому контексті першорядне 
значення має переосмислення фунда-
ментальних засад адміністративного 
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права, починаючи, природно, з визна-
чення його принципів» [17, с.75]. 

Основне значення принципів ад-
міністративного права полягає в тому, 
що вони визначають юридичну долю, 
життєздатність, практичну організацію 
та реальне функціонування виконавчої 
влади й управління [18, с. 193]. 

Державне управління, як і будь-яка 
інша управлінська діяльність, має пев-
ну основу і здійснюється відповідно до 
принципів (засад), закріплених Консти-
туцією України. Виходячи з положень 
Конституції України, до конституцій-
них принципів державного управління 
необхідно віднести такі: верховенства 
права; законності; участі громадян та 
їх об’єднань в управлінні; рівноправ-
ності громадян в управлінні; відпові-
дальності органів виконавчої влади (по-
садових осіб) за доручену справу перед 
людиною і державою; гласності. При 
цьому слід підкреслити, що в сучасних 
умовах, не всі визначення принципу 
права повинні мати обов’язково зако-
нодавче закріплення, на що звертають 
увагу багато відомих вітчизняних та за-
рубіжних учених: С.С. Алексєєв [19, с. 
137],. Д.А. Керимов [20, с. 84], М.І. Ко-
зюбра [21, с. 28–29]. Це також підтвер-
джується рішенням Конституційного 
Суду України від 2 листопада 2004 року 
№ 15–рп/2004 [22]. 

Отже, принципи права – не лише те, 

що зафіксовано в законі. З іншого боку, 
не всі положення, проголошені законом 
як «принципи права» («принципи за-
конодавства»), насправді можуть бути 
визнані такими [23, с. 365–366]. 

Âèñíîâêè
Ефективність діючих в країні при-

нципів, визнання державою європей-
ських цінностей, а саме, верховенства 
права та пріоритет прав людини повин-
ні стати основними в доктринальних 
засадах адміністративного права. Це 
спонукає до нових напрямів наукових 
досліджень і переосмислення принци-
пів адміністративного права в сучасних 
умовах, є запорукою розроблення нау-
кових засад вітчизняного адміністра-
тивного законодавства відповідно до 
європейських принципів та визнання 
ролі публічного (у першу чергу, адмі-
ністративного права) у регулюванні 
суспільних відносин.

Реальний прояв конституційного 
принципу правової держави про най-
вищу соціальну цінність людини і гро-
мадянина може бути забезпечений че-
рез гарантування не лише загальних 
(конституційних), а й галузевих прав, 
а принцип верховенства права, що є до-
мінуючим у європейській доктрині пра-
ворозуміння, повинен бути покладений 
в нову ідеології правовідносин між гро-
мадянами й органами публічної влади.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасних умовах кримінальне 

право має стати особливим інстру-
ментом соціального розвитку та охо-
рони найважливіших людських цін-
ностей. Але, з урахуванням нових 
політикоVекономічних реалій, воно 
не повною мірою відповідає потребам 
суспільного розвитку, тому можна го-

ворити про його хронічне відставання 
від потреб часу, інтересів особи, сус-
пільства та сучасної держави. Сталося 
так, що всі соціальноVекономічні змі-
ни, які суттєво перебудували сучасний 
політичний та суспільний розвиток 
пострадянських держав, не торкнулися 
кримінального права.

Докорінні зміни, що відбулося за 

В.Н. Боровенко 

кандидат юридичних 
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Ó ñòàòò³ éäåòüñÿ ïðî ñó÷àñíèé ñòàí çàêîíîäàâñòâà Óê-
ðà¿íè òà îêðåì³ ïðîáëåìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà. Àâòîð íàãî-
ëîøóº íà öèõ ïðîáëåìàõ ³ ïðîïîíóº øëÿõè ¿õ ïîäîëàííÿ.

Â ñòàòòå ðå÷ü èäåò î ñîâðåìåííîì ñîñòîÿíèè çàêîíîäà-
òåëüñòâà Óêðàèíû è îòäåëüíûõ ïðîáëåìàõ óãîëîâíîãî ïðàâà. 
Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà ýòè ïðîáëåìû è ïðåäëàãàåò 
ïóòè èõ ðåøåíèÿ.

The article is about the current state of legislation of Ukraine 
and some problems of criminal law. The author stresses these 
issues and proposes ways to overcome them.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êðèì³íàëüíå ïðàâî, òåîðåòè÷íà ìîäåëü 
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì 
äîõîä³â ãðîìàäÿí, ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïîãîäèííî¿ îïëàòè ïðà-
ö³, øòðàôí³ ñàíêö³¿, çàõîäè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ áåçïåêè, 
×åçàðå Áåêêàð³à.

Сучасні проблеми кримінального права 
в Україні та шляхи їх подолання

Розділ 4

Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-

виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; 

судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність
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останні 20 років, непокоять юристів, 
окремих політиків, але найголовніше 
– кожного свідомого та не байдужого 
до подібних соціальних потрясінь гро-
мадянина. Чесний і законослухняний 
трудівник залишається незахищеним 
від свавілля правоохоронців, робото-
давця, а подекуди влади й самої держа-
ви. Тому юристи все частіше говорять 
про системну кризу як усієї системи 
права, так і кримінального права, не 
лише на пострадянському просторі, а й 
у країнах Західної Європи та світу.

На сьогодні є певна група вчених, 
котрі порушують питання про скасу-
вання кримінального права взагалі, 
оскільки воно не виконує своєї голо-
вної функції – охоронної. Саме тому 
кримінальне право, як і будьVяка інша 
галузь права, у першу чергу повинно 
бути зорієнтованим на соціальні реалії, 
об’єктивно і чесно відображати суспіль-
ну свідомість, а також найголовніші 
потреби громадянського суспільства.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Відомо, що кримінальне право є най-

більш складною комплексною галуззю 
права, що містить людські емоції, пе-
реживання, жалі та інші найпотаємні-
ші почуття. Воно ввібрало в себе тра-
диції та звичаї народу, історичний 
до свід нормотворення, усі позитивні й 
негативні риси як національного зако-
нодавства, так і законодавства інших 
держав, а також окремі норми міжна-
родного права. Усе це створює низку 
проблем: законотворчістю займаються 
не юристи, часто перебуваючи під впли-
вом певних суб’єктивних факторів; 
не  збалансованість галузей та окремих 
норм права спричиняють суттєві проти-
річчя, колізії, а подекуди й конфлікти в 
системі права; кримінальне право може 
виступати знаряддям примусу тоталі-
тарних режимів, гальмуючи прогре-
сивний суспільний розвиток; легітимі-
зація влади закріплює за державою 
монополію на необмежене насильство, 
воно стає регресивним інструментом у 
руках можновладців; державні органи 
не повною мірою виконують свої функ-
ції в правоохоронній сфері та, як наслі-

док, людина почувається беззахисною, 
а публічна державна влада в рамках 
делегованого законодавства не здат-
на забезпечити належну суспільну та 
громадську безпеку, соціальний мир, 
спокій і справедливість. Усе це спри-
чиняє виправдану тривогу та справед-
ливе занепокоєння суспільства. Що ж 
робити?

ПоVперше, необхідно звернутися до 
історичного досвіду попередніх поко-
лінь, оскільки ми перебуваємо в істо-
ричноVекономічній ситуації, яку євро-
пейські держави пережили ще 200-300 
років тому. У зв’язку з цим, корисно 
звернутися до гуманістичних ідей відо-
мого правознавця, соціолога, історика 
та просвітителя Чезаре Беккаріа, що 
не втратили своєї актуальності й у наші 
дні. Згадаймо деякі з них:

• Суспільство протягом багатьох ро-
ків прагне до зменшення злочинності 
й у першу чергу зведення її до мініму-
му за найбільш тяжкі злочини. Тому 
ефективність заходів, що запобігають 
цьому, має бути тим вищою, чим не-
безпечнішим є злочин для суспільного 
блага й чим сильнішими є мотиви, що 
спонукали до його здійснення [1, с. 83].

• Крадіжки, що вчинені без засто-
сування насильства, повинні каратися 
штрафом, виходячи з правила: хто хоче 
збагачуватися за рахунок інших, пови-
нен віддати частину свого..., а якщо в 
нього цього немає, внаслідок убогості 
й розпачу, найбільш доцільним пока-
ранням за крадіжку для такої особи був 
би єдиний вид позбавлення волі... з пе-
редачею його самого і його мускульної 
сили в розпорядження суспільства... 
для виконання непрестижних громад-
ських робіт [1, с. 146 V 147].

• Необхідно враховувати той факт, 
що вбивства й крадіжки, скоєні не тіль-
ки простолюдинами, а й особами вищих 
станів, а також самою владою, особливо 
небезпечні для суспільства, оскільки 
вони мають значно більшу силу впли-
ву й зазіхають на більше коло людей. І 
якщо такий злочин, скоєний представ-
никами більш високого соціального ста-
ну або владою, залишається безкарним, 
то це вбиває в підданих щире почуття 
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справедливості й почуття провини. Їх 
підмінює право сильного, що є однаково 
небезпечним як для тих, хто таке право 
застосовує, так і для тих, хто від нього 
страждає [1, с. 94 V 95].

• Що ж ми повинні думати про уряд, 
у якого немає інших засобів, щоб утри-
мати своїх людей у країні, які пов’язані 
з нею природно першими враження-
ми дитинства, крім страху? Найбільш 
дієвими засобами, здатними втримати 
своїх громадян вдома, є підвищення 
добробуту кожного з них..., щоб загаль-
не благополуччя в порівнянні з іншими 
державами було вищим, ніж будьVде... 
[1, с. 199].

• Унаслідок недостатнього розвитку 
промисловості зростає бідність, яка на-
пряму залежить від багатства. Розкіш у 
такій ситуації сприяє деспотизму тому, 
що високі посади, почесті, відзнаки, 
підлеглість тощо все більше віддаляють 
можновладців від слабких… [1, с. 200].

• Безпека і свобода, обмежена зако-
ном, становить основу добробуту [1, с. 
201].

Крім того, світова історія знає при-
клади, коли провідні юристи намага-
лися врятувати людство від глобальної 
кризи, пов’язаної з перерозподілом 
сфер впливу та капіталів на початку 
ХХ ст., розробили правила ведення 
війни (Гаазькі конвенції) та докладали 
зусиль щодо створення Міжнародного 
кримінального кодексу. Але їх благо-
родні плани все ж були марними через 
світову війну (1914). Однак, ці зусилля 
знайшли своє відображення в Міжна-
родному кримінальному кодексі ФРН 
[2].

ПоVдруге, сучасна трансформація со  -
ціальноVекономічних відносин і сус-
пільної свідомості вимагають від нау-
ковців невідкладного розроблення Тео-
ретичної моделі Кримінального кодек-
су України, у якій, виходячи з реалій 
розвитку особи, суспільства та держа-
ви, необхідно визначити його внутріш-
ню структуру, закріпити належні інс-
титуції, систему норм і їх об’єктивний 
характер, в інтересах кожної окремо 
взятої людини, суспільства та держа-
ви в цілому. У процесі її розроблення 

треба виходити з того, що на сьогодні 
з’явилися нові суспільні аспекти: при-
ватна власність у різних її проявах; 
зростання деполяризації суспільства й 
капіталів, що спричиняє нові, не відомі 
раніше суспільству протиріччя та конф-
лікти; непрестижність праці в багатьох 
неформальних об’єднаннях; тінізація 
та корумпованість економіки, теро-
ризм і багато інших негативних явищ, 
що вже не узгоджуються з чинною сис-
темою права.

Для подолання таких проявів у про-
цесі розроблення законопроектів необ-
хідно більш широко залучати інститу-
ції громадянського суспільства та юри-
дичну науку: ефективніше реагувати 
на суспільну думку в різних соціокуль-
турних структурах, проводити комп-
лексні фундаментальні дослідження 
оперативноVрозшукової діяльності, 
слідчої та судової практики, діяльності 
правозастосовних органів і виправних 
установ. Правоохоронна діяльність 
повинна бути підконтрольною грома-
дянському суспільству та повною мірою 
відповідати його потребам. Жоден зло-
чинний прояв будьVкого не повинен 
залишатися поза увагою закону. Сус-
пільство не має розраховуватися своїм 
благополуччям за приватні інтереси, а 
інколи й за непрофесійні дії не зовсім 
чесних осіб.

ПоVтретє, необхідно створити ком-
пенсаційну систему правового регулю-
вання, за якої вчиняти злочини та 
будьVякі правопорушення особі було б 
невигідно. Зокрема, штрафні санкції 
мають набагато перевищували заподія-
ну шкоду. Насамперед, усі економічні, 
господарські та корисливі злочини мож-
на було б перевести в цивільноVправові 
делікти, і лише за особливих обставин, 
з огляду на їх підвищений ступінь і ха-
рактер суспільної небезпечності, пов-
торність, особистості злочинця тощо, 
із урахуванням обставин, що істотно 
обтяжують відповідальність, порушу-
вати питання про притягнення винува-
тої особи до кримінальної відповідаль-
ності.

Наприклад, чи матиме користь лю-
дина, якій не виплатили зарплату, сти-
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пендію, пенсію й т. п., від того, що ро-
ботодавця притягнуть до кримінальної 
відповідальності (ст. 175 КК України), 
а зароблене їй все одно не повернуть? 
Більше того, такий керівник, перебу-
ваючи в місцях позбавлення волі, втра-
тить зв’язок із виробництвом (підпри-
ємство може припинити діяльність), 
свої професійні якості, не зможе ком-
пенсувати неплатежі, не сплачуватиме 
податки тощо. Перебуваючи на свободі, 
він матиме змогу докладати зусилля для 
погашення заборгованості, сплачувати 
податки та інші обов’язкові платежі до 
державного бюджету [3, ст. 175] і пов-
ністю компенсувати заподіяну шкоду. 
А тому, особа, яка давала дозволи, сан-
кції чи узгодження, а також гарантії 
вкладникам, інвесторам тощо – повинна 
нести солідарну відповідальність за не-
належне виконання державноVвладних 
повноважень та своїх безпосередніх 
службових обов’язків.

У подібних ситуаціях держава має 
бути зобов’язана компенсувати потер-
пілій стороні будьVякий матеріальний 
збиток через правопорушення, а знай-
шовши правопорушника, з урахуван-
ням обставин справи, у судовому поряд-
ку застосовувати певні компенсаційні 
санкції. Це стимулюватиме правоохо-
ронців більш наполегливо та сумлінно 
працювати в інтересах платників подат-
ків. Зокрема, усім відомо, що досить не-
прості ситуації мають місце в банківсь-
кій системі, пенсійному фонді, кре-
дитних спілках, трастах, подібних до 
«ЕлітаVЦентру», коли люди лишаються 
незахищеними перед діями шахраїв… 
У такій ситуації законослухняному 
громадянинові байдуже, як працює де-
ржавний механізм: він найняв державу 
(чиновника) з метою ефективного за-
хисту своїх законних прав та інтересів.

Держава, яка спроможна забезпечи-
ти громадянинові безпечні умови жит-
тєдіяльності, може розраховувати на 
підтримку своїх громадян.

ПоVчетверте, діючі штрафні санкції 
значною мірою відстають від реалій 
сьогодення. Наприклад, проблема, що 
дискутується з 2001 року – ухилян-
ня від сплати податків, зборів, інших 

обов’язкових платежів [3, ст. 212]. 
Згідно з ч. 1 цієї норми до кримінальної 
відповідальності може бути притягнута 
особа, яка не внесла до цільових фон-
дів кошти у значних розмірах (17 грн. 
– неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян помножити на 1000 разів = 
17 000 грн.), але штраф – від трьохсот 
(5100 грн.) до п’ятисот (8500 грн.) не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян – є у два-три рази меншим від 
несплаченої суми. Тому виникає ціл-
ком справедливе запитання: чи варто 
взагалі платити податки? 

Більше того, якщо злочин вчинено 
в особливо великому розмірі (17 грн. 
помножити на 5 000 разів = 85 000 грн., 
близько 10 000 дол. США) – санкція пе-
редбачає від п’яти до десяти років поз-
бавлення волі (ч. 3 ст. 212 КК України). 
Тобто за (10 000 дол. : 10 років = 1000 
дол.) 1000 дол. на рік, або майже за 100 
дол. на місяць людина перебуватиме в 
місцях позбавлення волі. Чи відповідає 
таке надміру жорстке покарання тяж-
кості вчиненого злочину? До того ж, 
особа, перебуваючи в місцях позбавлен-
ня волі, не лише не сплачуватиме по-
датків, а житиме за їх рахунок (у 2011 
році в Державному бюджеті України на 
утримання одного засудженого перед-
бачено 13 000 грн./рік.) [4], які платять 
законослухняні громадяни (чимало з 
них на свободі живуть на меншу суму!).

Уже давно назріла необхідність ска-
сування неоподатковуваного мініму-
му доходів громадян, оскільки він не 
відповідає фінансовим та економічним 
реаліям сьогодення, п’ятикратна інф-
ляція фактично знищила 17 грн. як ре-
альність, оскільки на час запроваджен-
ня такого поняття ця сума дорівнювала 
10 дол. США. Натомість вбачається за 
необхідне ввести фінансово обґрунтова-
не та економічно підтверджене поняття 
«погодинної оплати (м.б. некваліфі-
кованої) праці». За цим коефіцієнтом 
можна було б обчислювати працю лю-
дини та міру її вартості, визначати не-
оподатковуваний мінімум доходів гро-
мадян, що має відповідати мінімальній 
заробітній платні, пенсії та прожитко-
вому мінімуму. Саме тому цілком при-
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родним є визначення розміру штрафних 
санкцій за відповідні правопорушення 
та кратність фінансових компенсаторів 
заподіяного збитку за встановленими 
законодавством величинами погодин-
ної оплати праці.

Більше того, штрафні санкції в ад-
міністративному праві у жодному разі 
не повинні перевищувати за розміром 
кримінальноVправових, навіть з огля-
ду на благородні наміри боротьби з 
дорожньоVтранспортними правопору-
шеннями, корупцією тощо. Напри-
клад, в адміністративному праві розмір 
штрафів повинен коливатися в межах 
від 0 до 200 год (скажімо, мінімальних 
розмірів погодинної оплати праці) або 
певних розмірів (прожиткових міні-
мумів чи неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян), а в кримінальному 
кодексі – від 200 і вище. Це дало б змо-
гу зняти нинішню диспропорцію в роз-
мірах штрафів в адміністративному та 
кримінальному праві.

Убачається, що всі злочини еконо-
мічної спрямованості необхідно пе-
ревести в цивільноVправові делікти зі 
значним (багатократним) відшкоду-
ванням заподіяних збитків. Користу-
ючись цивільноVправовими нормами, 
можна порушувати питання про засто-
сування сплати боргу на виплат, через 
позику в банківській установі, із за-
стосуванням підвищених відсотків за 
кредит платежів тощо, і, лише як край-
ній захід, у випадках свідомого та не-
одноразового ухилення від виконання 
цивільноVправових зобов’язань – питан-
ня про кримінальну відповідальність.

Сьогодення вимагає невідкладного 
запровадження узгоджених із суспіль-
ством об’єктивних науково обґрунто-
ваних критеріїв оцінки ефективності 
розроблення та прийняття законодавс-
тва. Суспільство повинно знати, чиї інте-
реси закріплено в кримінальноVправовій 
та інших галузях права, які вигоди 
люди матимуть із законослухняної по-
ведінки, які гарантії захисту інтересів 
кожної окремо взятої особи містяться в 
законодавстві.

При цьому не зайве ще раз наголоси-
ти, що право належить усьому суспільс-

тву, а народ є єдиним його джерелом [5, 
ст. 5].

ПоVп’яте, реалізуючи довгострокову 
правову політику, держава повинна за-
конодавчо жорстко обмежити особисті 
корисливі інтереси чиновників, праців-
ників судів і правоохоронних органів, 
рішуче боротися з корупцією шляхом 
посилення репресій, аж до довічної 
заборони правопорушникові «на про-
фесію» в особливо важливих державних 
сферах (докладніше – [6, с. 209 - 215]).

ПоVшосте, виходячи з реалій рин-
кової економіки, необхідно знизити 
репресивність і більш широко дифе-
ренціювати покарання. Приміром, за-
провадити, апробовані у світі заходи 
кримінальноVправової безпеки: арештні 
будинки й домашній арешт, електрон-
ний моніторинг і «браслети», суспільні 
роботи й багатократна компенсація за-
подіяної шкоди, довічний нагляд, різ-
номанітні пробації, примусова медична 
«допомога» (для ґвалтівників – кастра-
ція або її загроза), безстрокова заборо-
на «на професію», довічне позбавлення 
водійських прав тощо. Необхідно більш 
ефективно використовувати роботи на 
благо суспільства, розширити компен-
саційні методи відшкодування збитків 
і штрафні санкції. Наприклад, засуд-
жений повинен заробляти на своє жит-
тєзабезпечення або сплачувати за пере-
бування в місцях позбавлення волі. З 
метою покращення особистих умов три-
мання та ін., засуджений повинен сам 
фінансувати свій комфорт, сплачувати 
за комунальні послуги, податки тощо. 
Залежно від цього необхідно запрова-
дити нову систему виправних установ: 
загального й поліпшеного комфорту, 
кваліфікованої та некваліфікованої 
праці. Подібними заходами, на дум-
ку автора, можна було б певною мірою 
покращити в багатьох випадках нелюд-
ські умови тримання засуджених осіб, 
тим самим проголошуючи: «Скоювати 
злочини не вигідно!»

Саме тому не можна погодитися з 
дослідниками та авторами законопро-
ектів, які наполягають на посиленні 
кримінальноVправових репресій, роз-
ширенні повноважень силових струк-
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тур, суттєвому збільшенні їхнього фі-
нансування тощо. Необхідно керувати-
ся тим, що силовики та державні служ-
бовці мають забезпечувати безпеку лю-
дей на належному рівні, бути повністю 
підпорядкованими та підконтрольними 
громадянському суспільству, і без згоди 
останнього жодних «посилень» за від-
сутності суттєвого покращення роботи 
не повинно бути.

Âèñíîâêè
Пропонуючи вищезазначене, автор 

виходить із того, що зміст криміналь-
ного права відображає ступінь зрілості 
й цивілізованості суспільства, його 
культурноVнаціональний характер, 
ступінь громадської злагоди й миру, 
глибину суспільної свідомості, сус-
пільне розуміння добра й зла, чесного 
й безчесного, тобто є прямим відобра-
женням суспільної моралі. Не сформу-

вавши її, жодні репресії й «посилен-
ня», навіть ідеальний кримінальний 
кодекс, не допоможуть здолати людсь-
кі вади. Для зниження рівня злочин-
ності в першу чергу необхідно виріши-
ти проблему духовності, забезпечити 
громадян постійною роботою, частко-
вою зайнятістю, гідною заробітною 
платнею тощо. А це, як відомо, завдан-
ня не одного дня.

На завершення хотілося б згадати 
слова великого болонського просвітите-
ля, що тільки в міру того, як нація стає 
все більш освіченою, чесність і взаємна 
довіра стають необхідними атрибутами 
правильної політики будьVякої держа-
ви [1, с. 213], а ціль будьVякого хорошо-
го законодавства, що, по суті, є мистец-
твом вести людей до найвищого щастя 
або до, можливо, меншого нещастя, 
якщо міркувати з огляду добра та зла в 
нашому житті [1, с. 230].
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Від початку становлення незалеж-

ності в Україні особлива увага приді-
ляється дотриманню основних прав та 
свобод людини. Захист особи на сьогод-
ні нерозривно пов’язується із захистом 
її майнових прав, забезпечення яких 
стає обов’язком держави. Так, Консти-
туція України наголошує, що кожна 
людина наділена правом вимагати від-
шкодування шкоди, завданої їй неза-
конними діями державних органів та 
посадових осіб [1, ст. 56]. Під цим слід 
також розуміти право особи на повер-
нення незаконно вилученого в особи 
майна та відшкодування будьVяких 
збитків, пов’язаних із цим майном, у 
повному обсязі.

Аргументація позиції зводиться до 
того, що необхідність подальшого роз-
витку інституту реституції в кримі-
нальному процесі визріла на фоні по-
стійних порушень майнових прав лю-
дини, що в новому економічному сус-
пільстві психологічно сприймається 
більш гостро, ніж за радянських часів. 
Прогалини в законодавстві в будьVякій 
галузі негативно позначаються на від-
повідній правозастосовній практиці. В 
кримінально-процесуальному законо-
давстві такі прогалини призводять ще 
й до підриву авторитету держави, яка 
не вживає всіх необхідних заходів для 
підтримання правопорядку та справед-
ливості.

 Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблеми кримінальноVпроцесуаль-

ної реституції розглядались у пра-
цях російських науковців: В.Т. Нора, 
А.Г. Мазалова, З. З. Зінатулліна, С.Г. 
Александрова, В.Я. Понаріна [2] та ін. 
В основному наукові дослідження 
цих вчених стосуються проблем кри -
мінальноVправової реституції, зо кре  ма 
проблем повернення майна по тер пі-
лій особі, яка його втратила вна  слі док 
злочину. Окреслена тема, на жаль, 
дуже мало висвітлена у вітчизняній 
науковій літературі. Досліджен ня 
кримінальноVпроцесуальної рести ту  -
ції як способу відшкодування шко   ди 
особі, завданої незаконним кримі-
нальним пересліду ванням, бу ло 
глиб ше розкрите укра їнським нау -
ков цем М.Є. Шумило [3]. Також кри-
мінальноVпроцесуальна реституція 
висвітлена у науковому досліджен ні 
Р.В. Корякіна [4]. 

 Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Невирішені проблеми кримінальноV

процесуальної реституції можна згру-
пувати наступним чином. ПоVперше, це 
пошук оптимального способу застосу-
вання реституції в сучасному українсь-
кому кримінальному процесі. ПоVдруге, 
це доведення необхідності законодавчо-
го закріплення поняття кримінально-
процесуальної реституції, а також під-
став та умов її застосування. 

В.Ю. Горєлова
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The article investigates legal and actual features of the criminal 
processing restitution.
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Кримінально4процесуальна реституція: 
поняття та порядок застосування
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 Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
 Ми ставимо за мету аргументовано 

довести необхідність законодавчого за-
кріплення кримінальноVпроцесуальної 
реституції, а також окреслити та про-
аналізувати особливості кримінальноVп
роцесуальної реституції.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Європейський вибір України вимагає 

адаптації внутрішнього законодавства 
до правового надбання ЄС, і таким чи-
ном практичним завданням для нашої 
країни стає досягнення єдиного пра-
вового регулювання, на яке повинні 
орієнтуватися законотворці при вне-
сенні змін до кримінальноV процесуаль-
ного законодавства в частині, що сто-
сується реституції. Загальний підхід 
до розв’язання проблеми реституції в 
кримінальному процесі визначений в 
Декларації основних принципів право-
суддя для жертв злочинів та зловжи-
вання владою від 29 листопада 1985 
року, де зазначено: якщо державні по-
садові особи або інші представники, що 
діяли на офіційних засадах, порушили 
національні кримінальні закони, жерт-
ви повинні отримати реституцію від де-
ржави [5, п. 11]. Таким чином, питання 
правової природи реституції пов’язане 
з завданням шкоди особі, що виникає 
під час провадження по кримінальній 
справі.

На сьогодні у кримінальноVпроцесу
альній доктрині не існує поняття рес-
титуції, що пояснюється передусім 
недостатньою увагою до цього кримі
нальногоVпроцесуального інституту. 
Реституцію (від лат. «restitution») – по-
новлення початкового становища пору-
шеного будьVким певного стану – тра-
диційно прийнято розглядати як спосіб 
захисту майнових прав в цивільному 
процесі, однак сфера її застосування пе-
редбачається й іншими галузями права 
(міжнародним, господарським), в тому 
числі й кримінальноVпроцесуальним 
[6, c. 428].

Цілком доречно наголошує 
М.М. Агар ков, що за радянських часів 
об’єктом «відшкодування шкоди у 
вигляді поновлення початкового ста-

новища» визначались речі з індивіду-
алізованими ознаками [7, с. 140]. У 
Цивільному кодексі РРФСР 1922 року 
[8] містились реституційні умови, які 
базувались на положеннях, що стосу-
валися визнання недійсності угоди та 
неможливості виконати зобов’язання. 
Останнє положення згодом було відхи-
лено, і Цивільний кодекс УРСР 1963 
року залишив реституцію лише засо-
бом захисту майнових прав у визнаній 
недійсній угоді [9]. 

Незважаючи на цивільноVправову ос-
нову цього інституту, застосування рес-
титуції в кримінальному процесі стає 
дедалі актуальнішим. 

Реституцію часто сприймають як 
один із способів відшкодування майно-
вої шкоди. І хоча про неї безпосередньо 
в законі не йдеться, реституцію перед-
бачено у ч. 2 ст. 3, та ч. 2 ст. 4 Закону 
України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові неза-
конними діями органів дізнання, до-
судового слідства, прокуратури і суду» 
[10] , відповідно до назви і змісту якого 
особі у визначених випадках поверта-
ються:

1. Майно, вилучене органами досудо-
вого слідства та органами, які здійсню-
ють оперативноVрозшукову діяльність.

2. Майно, на яке накладено арешт.
3. Інші цінності, що конфісковані або 

повернені в доход держави судом.
Згідно із зазначеним законом, майно 

повертається в натурі, а в разі немож-
ливості повернення в натурі відшко-
довується вартість майна за рахунок 
тих підприємств, установ, організацій, 
яким воно було передано безоплатно. 
Із цього випливає, що поновлення не-
законно порушеного майнового стану 
можливе у трьох формах: повернення 
тих самих матеріальних цінностей, по-
вернення подібного майна такої самої 
вартості або повернення вартості май-
на. Не важко помітити, що дві останні 
форми передбачають повернення «не 
того самого майна», а рівнозначних 
цінностей, що має розцінюватись як 
компенсація. 

Предметом кримінальноVпроцесуаль
ної реституції є майно, на яке незакон-
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но було накладено арешт, та майно, не-
законно вилучене органами досудового 
розслідування. Аналізуючи зміст крим
інальноVпроцесуальної реституції, М.Є. 
Шумило погоджується з З.З. Зінатул-
ліним та С.Г. Алексанровим і доходить 
висновків, що предметом її можуть 
бути лише ті самі речі та матеріальні 
цінності, що були незаконно вилучені 
в особи [3, с. 229]. Ми цілком поділяє-
мо їхні погляди, згідно з якими речі, 
що за загальним правилом визначають-
ся за родовими ознаками (стандартні 
предмети, речовини, деталі, продукти 
харчування тощо), хоча й індивідуалі-
зовані певною мірою внаслідок факту 
закріплення їх в процесуальному акті 
та можуть на практиці бути поверне-
ними в натурі, не правильно вважати 
предметом реституції. Так, виходячи з 
п. 2 ст. 4 Закону України «Про порядок 
відшкодування шкоди, завданої грома-
дянинові незаконними діями органів 
дізнання, досудового слідства, прокура-
тури і суду», вилучене майно може бе-
зоплатно бути передано підприємствам, 
установам, організаціям для подальшої 
реалізації, що вже передбачає повер-
нення «інших» таких самих предметів. 
Також, згідно із загальним правилом, 
речі, що визначені за родовими ознака-
ми та мають ознаки, які властиві всім 
речам того ж роду і вимірюється числом, 
вагою, мірою, є замінними [11, ст. 184]. 
Для кримінальноVпроцесуальної рес-
титуції з цього правила можливі певні 
винятки. Так, на наш погляд, зазначені 
замінні речі можуть (а в окремих випад-
ках – повинні) бути упаковані спеціаль-
ним чином (в мішок, коробку, тару 
тощо) із застосуванням обов’язкового 
заходу непорушності такого схову (пе-
чатка, склеювання, прошиття тощо), 
що таким чином відокремлює майно від 
іншої маси речей та дозволяє зберегти 
його індивідуальну приналежність.

Отже, для кримінальноVпроцесуальн
ої реституції характерна індивідуалізо-
вана натуральність, що, з одного боку, 
робить її найбільш простим державним 
способом захисту майнових прав осо-
би, що потерпіла від незаконних дій 
органів досудового розслідування, про-

куратури чи суду, а з іншого – вказує 
на здатність оперативного відновлення 
довіри громадян до державних органів, 
які тим самим визнають помилковість 
власних дій. З цього приводу В.Т. Нор 
справедливо зазначає, що «реституція 
є не засобом (формою) відшкодування 
майнової шкоди, а одним з криміналь
ноVпроцесуальних засобів захисту май-
нових прав потерпілих осіб» [12, с. 79].

Особливістю кримінальноVпроцесу
альної реституції є також те, що речі 
(майно) вилучаються на формально 
за конних підставах та спеціальним 
суб’єктом права. Традиційно предмет 
кримінальноVпроцесуальної реституції 
розглядався в площині речових доказів, 
прив’язуючись до певної регламентації 
в чинному законодавстві, що перед-
бачає умови та строки їх зберігання, а 
також подальше розпорядження ними. 
Відтак залишалися поза увагою вилу-
чені в ході провадження у криміналь-
ній справі речі, що не визнані речовими 
доказами, на що вказує Р.В. Корякін 
[13, c. 84, 90]. На наш погляд, він спра-
ведливо розширює предмет кримінальн
оVпроцесуальної реституції, стверджу-
ючи, що вона також включає вилуче-
не майно, що не забезпечує цивільний 
позов; майно, на яке накладено арешт 
у разі закриття кримінальної справи; 
майно, що становило предмет застави 
у разі виконання заставодавцем своїх 
зобов’язань [4, с. 11 ]. До того ж, у про-
екті нового КримінальноVпроцесуаль
ного кодексу України передбачається 
можливість визнання будьVяких даних 
(у т. ч. речей, предметів) доказами лише 
в суді [14]. З цього приводу вбачається 
неправильним прив’язувати предмет 
кримінальноVпроцесуальної реституції 
до процесуального статусу речей, що 
були вилучені в ході провадження по 
справі та повертаються власнику. 

Необхідно зазначити, що шляхом 
кримінальноVпроцесуальної реституції 
поновлення майнового стану особи від-
бувається не в повному обсязі, оскільки 
поновлювальна функція реституції рег-
ламентує лише повернення того самого 
майна або майнових прав, залишаючи 
поза увагою втрачену вигоду чи мож-
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ливі прибутки, які особа не отримала 
у зв’язку з неможливістю користуван-
ня майном. Нами було проведено опи-
тування підприємців. З’ясовано, що 
внаслідок повернення незаконно ви-
лученого майна (у тому самому стані) 
особа несе як позитивні збитки (не от-
римані доходи, прибутки), так і нега-
тивні (втрата в ціні повернутого майна, 
збитки по договорах, поставках, втрата 
орендних, лізингових платежів тощо). 
Так, у підприємця Л. було помилково 
вилучено товар (годинники) з магазину, 
який було повернуто через два місяці у 
тій же кількості і такому ж стані. Од-
нак Л. зазнав значних збитків у зв’язку 
з орендою торгового місця, рекламою 
тощо. Подібні непоодинокі випадки 
передусім свідчать про необхідність но-
вого підходу до розуміння реституції в 
кримінальному процесі. 

З іншого боку, у зв’язку з цим кри-
мінальноVпроцесуальна реституція ви-
магає страхування від збитків, завда-
них посадовими особами органів досу-
дового розслідування, прокуратури чи 
суду. Такий погляд на державне відш-
кодування оспорював П.І. Люблінсь-
кий, який зазначав, що дотримуючись 
його, «ми повинні будемо відмовляти в 
компенсації майже всім особам, що не 
здійснюють самостійної господарської 
діяльності, а живуть тільки з постійних 
доходів, або біднякові, що отримує ви-
падкові заробітки. Також держава буде 
змушена іноді платити за великі збитки 
та втрачені прибутки підприємця» [15, 
с. 660]. 

На наш погляд, подібні побоювання 
на сьогодні нічим не аргументовані, ос-
кільки питання має вирішуватись не 
лише монетарним засобом відшкоду-
вання, а й іншими державними захода-
ми, такими як звільнення особи на де-
який час від податків, зборів, платежів, 
надання на певний період безоплатних 
приміщень (торгівельних місць) тощо.

Отже, закріплення кримінальноVпро
цесуальної реституції можливо у двох 
концепціях:

1) реституція у вузькому значен-
ні, під якою слід розуміти повернення 
речі;

2) реституція у широкому значенні, 
що вимагає також покриття позитив-
них і негативних збитків. 

До першої концепції також слід від-
нести випадки повернення того самого 
майна, але з його відновленням (ре-
монтом, полагодженням тощо). Це сто-
сується повернення речей, що не були 
або не можуть бути об’єктами отриман-
ня доходу. Суть такої кримінальноVпро
цесуальної реституції зводиться до по-
вернення речей у їх первісному стані. 
Прерогативою для цього виду реститу-
ції має бути також власна ініціатива 
органів, які були задіяні в процесі неза-
конної виїмки чи арешту майна. 

Реституція у другому випадку не 
набуває істинного сенсу поновлення 
початкового становища особи без від-
повідного відшкодування збитків, які 
безпосередньо пов’язані з вилученим 
чи конфіскованим майном. Тобто така 
кримінальноVпроцесуальна реститу-
ція стає підставою для компенсації ін-
ших прямих збитків (фінансових та 
моральних), що розглядаються разом 
із реституцією, проте ототожнення їх з 
поняттям реституції неприпустиме. Та-
кож цей вид реституції, на відміну від 
реституції у вузькому значенні, перед-
бачає ініціативу постраждалої особи в 
контексті пред’явлення відомостей про 
завдані збитки.

Реституцію також неправильно ото-
тожнювати з віндикаційним позовом, 
що згідно з цивільним правом полягає у 
витребуванні речі з чужого незаконно-
го володіння. Так, М.Є. Шумило спра-
ведливо зазначає, що хоча ці способи 
захисту права власності і «підпорядко-
вані одній меті, але досягається вона 
різними процесуальними засобами» [3, 
с. 238]. Також для віндикції необхідно, 
щоб майно з самого початку знаходи-
лось в чужому незаконному володінні, 
під яким розуміється утримання майна 
без належної правової підстави [16, с. 
6], тоді як кримінальноVпроцесуальна 
реституція – це наслідок помилкової дії 
спеціально уповноважених державних 
органів, що діють на законних підста-
вах.

Такий інститут також необхідно від-
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різняти від інституту «безпідставного 
збагачення», що зародився в римсько-
му праві та традиційно регулює відно-
сини, які виникають унаслідок набуття 
або збереження майна без достатньої 
правової підстави [17, с. 207]. Однак 
його норми спрямовані на регулюван-
ня майнових відносин, що, поряд з 
об’єктивним моментом (збагаченням за 
чужий рахунок), містять обов’язковий 
суб’єктивний. Оскільки здебільшого 
виїмка або арешт майна проводиться з 
процесуальної необхідності, а також не 
має на меті власного майнового інтере-
су, що свідчить про недобросовісність 
того, хто збагатився, то це не відповідає 
суті кримінально-процесуальної діяль-
ності. 

Юридичним фактом, що дає право 
особі на отримання вилученого майна, 
є закриття кримінальної справи за ре-
абілітуючими підставами та винесення 
виправдального вироку суду. Тобто, 
згідно зі ст. 2 Закону України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завда-
ної громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду» кримінальноV про-
цесуальна реституція можлива як на 
досудових стадіях кримінального про-
цесу, так і в суді. До того ж, ч. 2 ст. 2 за-
значеного Закону визнає право особи на 
повернення матеріальних цінностей до 
порушення кримінальної справи або за 
умови, що протягом шести місяців піс-
ля проведення оперативноV розшукових 
заходів, у ході яких було незаконно на-
кладено арешт на майно, або внаслідок 
виїмки майна не було прийнято рішен-
ня про порушення за результатами цих 
заходів кримінальної справи, або таке 
рішення було скасоване.

Особливістю кримінальноVпроцесуал
ьної реституції є також те, що майно ви-
лучається в особи незалежно від її волі, 
а кримінальноVпроцесуальна реститу-
ція виникає з моменту офіційного виз-
нання незаконності такого вилучення. 
До того ж, владні державні суб’єкти, 
діючи в межах права, вилучають майно 
не у власних інтересах. Таким чином, 
існує реальна необхідність створення 
спеціальних норм в кримінальноVпроц

есуальному законодавстві, спрямова-
них на спрощене та більш швидке по-
вернення незаконно вилученого майна, 
що значно зменшить додаткові позови 
про компенсацію збитків, пов’язаних із 
неможливістю користуватися майном, 
із його можливим пошкодженням чи 
втратою. 

Гальмує процес спрощення криміна
льноVпроцесуальної реституції ще й та 
обставина, що цей інститут розцінюють 
іноді як одну з форм відшкодування 
шкоди. Поєднання цих інститутів від-
бувається також у Законі України «Про 
порядок відшкодування шкоди, завда-
ної громадянинові незаконними діями 
органів дізнання, досудового слідства, 
прокуратури і суду» (1994), назва яко-
го, за справедливим зауваженням М.Є. 
Шумило, не відповідає повністю його 
змісту, оскільки в ньому йдеться не 
лише про відшкодування шкоди, але й 
про кримінальноVпроцесуальну рести-
туцію [3, с. 237]. З приводу цього судо-
ва практика свідчить, що сам факт по-
вернення майна власнику вкладається 
в розуміння майнового відшкодування. 
Так, рішенням Жовтневого районного 
суду м. Полтави було повернуто кон-
фісковане у громадянина майно та від-
шкодована моральна шкода у зв’язку з 
необхідністю ремонту цього майна [18]. 
Такі випадки свідчать про неправильне 
розуміння «реституції», що, зрештою, і 
призводить до того, що, поVперше, особа 
«задовольняється» отриманням власної 
речі в якості матеріального відшкоду-
вання за неможливість користування та 
розпоряджання нею, а поVдруге, кош-
ти, призначені на ремонт пошкодженої 
речі, отримуються як компенсація за 
моральні страждання.

Також згідно з п. 2 ст. 4 Закону Ук-
раїни «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові неза-
конними діями органів дізнання, досу-
дового слідства, прокуратури і суду» в 
разі неможливості повернення майна в 
натурі його вартість відшкодовується 
за рахунок тих підприємств, установ, 
організацій, яким воно передано безоп-
латно. Однак нам вбачається сумнівною 
процедура визначення грошового екві-
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валенту майна, що було одержано на 
баланс підприємства без його вартості 
або з приблизною вартістю, яку встано-
вили. До того ж, несправедливою є сама 
пропозиція грошового відшкодування 
за річ, яку неможливо з об’єктивних 
причин замінити чи придбати або яка 
була дорога як згадка. Крім цього, в За-
коні не визначено цінової прив’язки, 
що як виняток зроблено для втраченого 
житла, яке відшкодовується, «виходя-
чи з ринкових цін, що діють на момент 
звернення громадянина про відшкоду-
вання шкоди».

Âèñíîâêè
Наведене вище дає можливість дійти 

висновку про те, що неправильно ото-
тожнювати поняття «кримінальноVпро
цесуальна реституція» і «відшкодуван-
ня шкоди». 

1. КримінальноVпроцесуальна рести-
туція полягає у наступному:

V кримінальноVпроцесуальна рести-
туція не є засобом відшкодування шко-
ди, оскільки, виходячи зі свого застосу-
вання, не має такого статусу;

V кримінальноVпроцесуальна рести-
туція є засобом захисту майнових прав 
особи, що передбачено на конституцій-
ному рівні;

V предметом кримінальноVпроцесу-
аль ної реституції є будьVякі індивіду-
алізовані речі, майно, що можуть бути 
об’єктами права власності та які були 
вилучені в особи під час кримінального 
провадження по справі;

- кримінальноVпроцесуальна рести-
туція можлива у вузькому та широкому 
розумінні; 

V її необхідність випливає зі змісту 
положень Конституції України, між-
народних актів, КримінальноVпроцесу
ального, Цивільного кодексу та Закону 
України «Про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові неза-
конними діями органів дізнання, досу-
дового слідства, прокуратури і суду».

2. Інститут кримінальноVпроцесуа
льної реституції не стільки підтверд-
жує факт співвідношення завдань щодо 
«повернення матеріальних цінностей» 
та «охорони законних прав та інтере-

сів осіб, яким було завдано шкоди під 
час кримінального провадження по 
справі», як частини та цілого, скільки 
свідчить про те, що держава відпові-
дальна за діяльність органів та посадо-
вих осіб, які повинні з честю виконува-
ти покладені на них законом обов’язки 
та необхідні процесуальні дії в інтере-
сах правосуддя.

3. Необхідним є закріплення в но-
вому КримінальноVпроцесуальному 
ко дексі України поняття та основних 
положень кримінальноVпроцесуальної 
реституції як одного із заходів захисту 
гарантованих Конституцією майнових 
прав особи. 

4. Поняття кримінальноVпроцесуаль-
ної реституції може бути визначено як 
процес поновлення майнового стану 
особи, який було порушено внаслідок 
незаконного кримінального пересліду-
вання.

5. Пропонується розмежувати під-
стави й процесуальне застосування 
кримінальноVправої реституції (повер-
нення майна з чужого злочинного во-
лодіння та кримінальноVпроцесуальної 
реституції).

6. Доповнити Кримінально-процесу-
альний кодекс України статтею, що 
може мати норми такого змісту: «1. 
Орган дізнання, слідчий, прокурор, 
суддя (суд) за наявності реабілітуючих 
особу підстав зобов’язані в місячний 
строк розглянути питання про повер-
нення незаконно вилученого (конфіс-
кованого чи арештованого) майна. За 
наявності заяви громадянина розгляд 
цього питання повинен відбутись в ме-
жах 10 днів. 2. Орган дізнання, слід-
чий, прокурор, суддя (суд) у межах за-
значених строків виносять постанову, 
копію якої зобов’язані направити особі 
із зазначенням місця і часу повернення 
майна. 3. Про результати застосування 
кримінальноVпроцесуальної реституції 
складається протокол з відповідними 
додатками (копії протоколу обшуку, 
вилучення майна, фотоV, кіноплівка, 
що застосовувались при вилучені майна 
тощо). Протокол підписується посадо-
вою особою відповідного органу дізнан-
ня, досудового слідства, прокуратури, 



113

 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

суду, що передала майно, особою, що 
отримала майно, понятими. Зауважен-
ня щодо повернутого майна вносяться 
до протоколу. 4. В разі оскарження пос-
танови слідчого прокурор не пізніше 

трьох днів з дня надходження скарги 
виносить відповідне рішення. Спір про 
належність майна, його якість та невра-
ховані збитки вирішується в порядку 
цивільного судочинства».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Відповідно до Конституції України 

людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визна-
ються найвищою соціальною цінністю, 
а права і свободи людини та їх громадян 
визначають зміст і спрямованість діяль-
ності держави [1, ст. 3].

Проте, останніми роками в Україні 
спостерігається значне збільшення 
кількості скоєних злочинів. Особливу 
тривогу викликає організована злочин-

ність та зростання кількості тяжких 
злочинів, зокрема злочинів, спрямо-
ваних проти статевої свободи і статевої 
недоторканності особи.

Злочин проти статевої свободи і ста-
тевої недоторканності особи належать 
до найбільш тяжких та особливо тяж-
ких суспільно небезпечних діянь, а 
істотною рисою процесу розслідуван-
ня цього виду злочинів є необхідність 
втручання в інтимні стосунки людей.

Досудове розслідування цих злочинів 

В.І. Грязін 

кандидат юридичних 

наук, доцент, 

професор кафедри 

кримінально)правових 

дисциплін 

ВНЗ «Університет 

економіки та права 

«КРОК» 

Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ îêðåì³ âèäè ñóäîâèõ åêñïåðòèç 
ïðè ñêîºíí³ çëî÷èí³â ïðîòè ñòàòåâî¿ ñâîáîäè ³ ñòàòåâî¿ íåäî-
òîðêàííîñò³ îñîáè. Íàäàþòüñÿ âèäè åêñïåðòèç, îñîáëèâîñò³ 
¿õ ïðèçíà÷åííÿ, îêðåñëþºòüñÿ êîëî ïèòàíü, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ 
åêñïåðòàìè. Ñòàòòÿ ðîçðàõîâàíà íà ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â 
òà ñòóäåíò³â, êîòð³ îïàíîâóþòü êðèì³íàë³ñòèêó òà ñóäîâó 
ìåäèöèíó. Ïðîòå àâòîð ïåðåêîíàíèé, ïðîâåäåíå äîñë³äæåííÿ 
ñòàíå ó íàãîä³ é ïðàêòèêàì: êðèì³íàë³ñòàì, ñë³ä÷èì, ñóääÿì, 
ñóäîâî-ìåäè÷íèì åêñïåðòàì òà ³í.

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ îòäåëüíûå âèäû ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç 
ïðè ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ïîëîâîé ñâîáîäû è ïî-
ëîâîé íåïðèêîñíîâåííîñòè ëè÷íîñòè. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âèäû 
ýêñïåðòèç, îñîáåííîñòè èõ íàçíà÷åíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ êðóã 
âîïðîñîâ, ðåøàåìûõ ýêñïåðòàìè. Ñòàòüÿ ðàññ÷èòàíà, ïðå-
æäå âñåãî, íà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è ñòóäåíòîâ, îâëàäåâà-
þùèõ êðèìèíàëèñòèêîé è ñóäåáíîé ìåäèöèíîé. Îäíàêî àâòîð 
óáåæäåí, ïðîâåäåííîå èññëåäîâàíèå ïðèãîäèòñÿ è ïðàêòèêàì: 
êðèìèíàëèñòàì, ñëåäîâàòåëÿì, ñóäüÿì, ñóäåáíî-ìåäèöèíñêèì 
ýêñïåðòàì è äð.

This article investigates certain types of forensic examinations for 
crimes against sexual freedom and sexual integrity. Available types 
of examinations, particularly of their appointment and defines the 
issues to be addressed by experts. This article is intended primarily 
for young professionals and students who are learning criminology 
and forensic medicine. However, the author believes this study is 
useful and Practice: criminologists, investigators, judges, forensic 
experts and others.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñóäîâ³ åêñïåðòèçè, ñóäîâî-ìåäè÷íà åêñ-
ïåðòèçà, ñóäîâî-ïñèõ³àòðè÷íà åêñïåðòèçà, ñòàòåâ³ çëî÷èíè, 
´âàëò³âíèê, ïîòåðï³ëèé, âèñíîâêè åêñïåðò³â, äîêàç ó êðèì³-
íàëüíèõ ñïðàâàõ, ïîçàøëþáí³ ñòàòåâ³ çëî÷èíè, êðèì³íàëüíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, íàñë³äêè ç´âàëòóâàííÿ, 
ñòàòåâà çð³ë³ñòü, ñàìîîáîðîíà, ïåðåðâàíà âàã³òí³ñòü.

Судово4медична та судово4психіатрична 
експертизи при статевих злочинах
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зумовлюється їх специфічним характе-
ром, необхідністю детального вивчення 
не тільки обставин самої події й потер-
пілої особи, підозрюваних і обвинуваче-
ного, але й різних сторін їх приватного 
життя.

Крім того, складність розслідуван-
ня злочинів, передбачуваних статтями 
152–156 КК України, полягає, пере-
дусім, в тому, що потерпіла особа не 
бажає розголосу факту зґвалтування 
і нерідко висуває клопотання про збе-
реження в таємниці цих обставин від 
близьких їй людей. Як правило, потер-
піла особа не підготовлена до повідом-
лення стороннім особам усіх деталей 
процесу зґвалтування, на її поведінку 
часто впливають такі фактори, як со-
ром, страх та інше. Іноді потерпіла осо-
ба тривалий час після зґвалтування не 
заявляє про те, що сталося, в правоохо-
ронні органи, а іноді про подібний факт 
стає відомо з інших джерел. Несвоєчас-
не звернення до правоохоронних органів 
ускладнює розшук винуватої особи, що 
вчинила зґвалтування, та встановлення 
самого факту злочину.

У низці випадків потерпілими є не-
повнолітні, а ґвалтівники – особи, що 
проживають в одній сім’ї з ними, де 
взаємостосунки поміж дорослими бува-
ють надзвичайно складними, а подеку-
ди і непристойними.

Необхідно також вказати, що на по-
терпілу особу через деякий час після 
порушення кримінальної справи, як 
правило, впливає обвинувачуваний або 
його рідні. У судовоVслідчій практи-
ці нерідкі випадки, коли потерпілі на 
стадії досудового розслідування спочат-
ку викривають обвинуваченого, дають 
правдиві покази, а в судовому засіданні 
під впливом родичів та інших зацікав-
лених осіб відмовляються від раніше 
даних свідчень [3, с. 420].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Відомо, що за часів Російської Імпе-

рії російський юрист А.Ф. Коні зазна-
чав, що там, де існує зґвалтування, там 
присутнє безрозсудне нахабство, відсут-
нє будьVяке почуття, і панує сама лише 
жорстока, зла, тваринна пристрасть 

[4]. У свою чергу, російський професор 
І.Я. Фойницький зазначав, що зґвалту-
вання може бути не лише фізичне, але й 
психічне [5].

Зокрема, у теорії кримінального пра-
ва царської Росії проблема зґвалтувань 
розглядалася в розділі «Посягання на 
цноту». Для виявлення ступеня сус-
пільної небезпечності злочину і злочин-
ця виділялися критерії визначення 
тяжкості зґвалтування: за суб’єктом 
посягання; з урахуванням особи потер-
пілої; тяжкості злочину за способами 
зґвалтування; за наслідками.

Аналогічне правове розуміння зуст-
річається в законодавстві інших країн. 
Так, у Німеччині та Австрії наприкінці 
XIX століття під зґвалтуванням визна-
валися такого роду позашлюбні статеві 
зносини, які вчинювалися або з дівчи-
ною, молодшою 14 років, або з дорос-
лою жінкою за умови погрозливих або 
дійсно насильницьких дій над нею, або 
ж у разі, коли вона перебуває у несві-
домому і беззахисному стані. В свою 
чергу, у ст. 375 КК Індії вказувалося, 
якщо дівчина досягла 15Vрічного віку, 
статеві зносини чоловіка з нею не є про-
типравними. У Німеччині закон, який 
забороняє чоловіку ґвалтувати свою 
дружину, був прийнятий лише в 1996 
р. У США, наприклад, досі чоловік не 
може бути засуджений за зґвалтування 
своєї дружини! Якщо статеві стосунки 
з нею були досягнуті шляхом насилля, 
то відповідальність можлива лише за 
факт насилля.

Потерпілою особою при зґвалтуван-
ні, згідно з КК України ч. 1 ст. 152, 154, 
може бути жінка або чоловік будьVякого 
віку. Проте набагато складнішим є пи-
тання моральної поведінки потерпілої 
особи. Зокрема, у давнину часто сприй-
малася як звичайна позиція не розпов-
сюджувати кримінальну відповідаль-
ність на особу, винну у зґвалтуванні 
«пропащої» жінки. Така позиція надалі 
не отримала підтримки.

Важливо зазначити, що Верховний 
Суд України визнає пріоритет зґвал-
тувань у системі статевих злочинів за 
ознакою ступеня суспільної небезпеч-
ності наслідків, що настають. Так, у 
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Постанові Пленумі Верховного Суду 
України від 27 березня 1992 р. зазнача-
ється: «звернути увагу суддів на те, 
що зґвалтування є тяжким злочином, 
за вчинення якого передбачена сувора 
кримінальна відповідальність» [6].

Сучасна теорія кримінального права 
послідовно підтверджує думку, що для 
кваліфікації насильницьких статевих 
зносин у цілому не береться до уваги мо-
ральний стан потерпілої особи. Кримі-
нальне право охороняє статеву свободу 
будьVякої особи, незалежно від того, як 
вона її використовує. Важливо зазначи-
ти й ту обставину, що на кваліфікацію 
злочину, який розглядається, впливає 
не лише моральний стан потерпілої осо-
би, а й загалом попередня поведінка, 
взаємини винної особи і потерпілої. Та-
кого роду питання набувають особливо-
го практичного значення вже в процесі 
індивідуалізації покарання за злочин, 
передбачений ст. 152 КК, а також для 
розв’язання тих чи інших суто кримі-
нологічних аспектів, пов’язаних з по-
передженням зґвалтувань.

Водночас, для кваліфікації злочинів 
проти статевої свободи і статевої недо-
торканності особи принципово важли-
вого значення набуває вік потерпілої 
особи 14–18 років; зґвалтування непов-
нолітньої розглядається як кваліфіку-
юча ознака (відповідальність настає за 
ч. 3 ст. 152 КК України). Ще більшу 
суспільну небезпечність становить зґ-
валтування малолітньої особи віком до 
12 років (відповідальність настає за ч. 4 
ст. 152 КК України).

Зважаючи на неповнолітній вік по-
терпілих від зґвалтування, потрібно за-
значити, що відсутність відомостей про 
вік потерпілої не звільняє винну особу 
від відповідальності за зґвалтування 
неповнолітньої особи за ч. 3 ст. 152 КК. 
Зрозуміло, тут вирішальною є та об-
ставина, яка свідчить, що насильник 
не бере до уваги, а то і взагалі байдуже 
ставився до можливого віку потерпілої 
особи. Інакше, насильник припускав, 
що жертва є неповнолітньою, або не 
хотів замислюватися про її вік, хоча 
за зовнішніми ознаками і поведінкою 
потерпілої особи він міг і повинен був 

передбачити, що потерпіла особа не до-
сягнула повноліття (18Vріччя). Проте, 
коли насильник, на підставі конкрет-
них фактів вважає, що потерпіла особа 
досягла повноліття, розглядати фак-
тично її неповноліття як кваліфікуючу 
обставину, на наш погляд, не можна.

Традиційно, потерпіла особа вважа-
ється зґвалтованою при насильницьких 
природних статевих зносинах з моменту 
статевого акту. Зґвалтування (практич-
но завжди) визначалося як умисні при-
родні статеві зносини. Саме так зґвал-
 тування трактується і в сучасній судо-
воVслідчій практиці [7, с. 418; 8, с. 457].

Кримінальну відповідальність за на-
сильницьке задоволення статевої при-
страсті неприродним способом настає за 
ст. 153 КК. У цій правовій нормі йдеть-
ся про задоволення статевої пристрасті 
неприродним способом із застосуван-
ням фізичного насильства, погрози або 
з використанням безпорадного стану 
потерпілої особи. Задоволенням стате-
вої пристрасті неприродним способом 
вважається вчинення чоловіком чи жін-
кою орогенітального чи аногенітально-
го контактів із застосуванням фізично-
го насильства, погроз або використання 
безпорадного стану потерпілої особи.

Мотивація злочину може бути як 
бажання у такий спосіб задовольнити 
свою статеву пристрасть, так і скомп-
рометувати особу, принизити її честь та 
гідність, статеву свободу та недоторкан-
ність, помста тощо.

Розбещення неповнолітніх також 
мають підвищений ступінь суспільної 
небезпеки, якVот: вчинення розпусних 
дій стосовно особи, яка не досягла шіст-
надцятирічного віку (ст. 156 КК). Ці дії 
в такому разі також мають сексуальний 
характер. Вони можуть набувати виг-
ляду фізичних дій (оголення статевих 
органів винної чи потерпілої особи, ма-
цання їх, вчинення в присутності не-
повнолітніх статевого акту природним 
чи неприродним способом тощо) або 
інтелектуальне розбещення (оповідан-
ня цинічних сексуальних випадків та 
анекдотів, демонстрування порногра-
фічних зображень, магнітофонних за-
писів такого ж змісту тощо).
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 Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК спра-

ви про зґвалтування, передбачені ч. 1 
ст. 152 КК, порушуються не інакше, 
як за скаргою потерпілої особи. Як 
виняток, справа може бути порушена 
прокурором й за відсутності скарги по-
терпілої. За наявності кваліфікованих 
та особливо кваліфікованих обставин 
(ч. 2–4 ст. 152 КК) кримінальна справа 
порушується незалежно від скарги по-
терпілої особи.

У заяві потерпілої необхідно відоб-
разити усі об’єктивні дані, які свідчать 
про факт зґвалтування і вказують на 
конститутивні ознаки злочину, перед-
баченого ст. 152.

Як правило, потрібна попередня пе-
ревірка цього факту, передбачена ст. 97 
КПК. Мета перевірки полягає в тому, 
щоб встановити факт зґвалтування та 
отримати додаткові дані, що свідчать 
про вчинення злочину. Так, можна здій-
снити огляд місця події, взяти пояснен-
ня від особи, на яку потерпіла свідчить 
як на насильника, здійснити попереднє 
медичне опосвідчування та інші дії.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Враховуючи особливості розсліду-

вання в цій категорії справ, автор статті 
ставить за мету розглянути найбільш 
важливі питання, які, на його погляд, 
зустрічаються при проведенні низки 
судових експертиз, і висновки яких 
найчастіше є важливими доказами у 
кримінальній справі, а також деталь-
но проаналізувати судовоVмедичні та 
судовоVпсихіатричні експертизи. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Судово)медична експертиза 

статевих злочинів

Для отримання даних про факт ста-
тевих зносин, які мали місце, а також 
встановлення типу тілесних ушкод-
жень, що вказують на насильниць-
кий статевий акт, після порушення 
кримінальної справи щодо потерпіло-
го призначається судовоVмедична екс-
пертиза. За її допомогою визначають: 
наявність факту статевих зносин та на-
слідки зґвалтування (ступінь тяжкості 

тілесних ушкоджень, вагітність, зара-
ження венеричною хворобою тощо), 
що настали.

СудовоVмедичні експертизи (обсте-
ження) статевих станів проводяться 
в обласних, районних, міжрайонних 
бюро судовоVмедичної експертизи уп-
равління охорони здоров’я обласних 
виконавчих комітетів.

У переважній більшості випадків 
об’єктами дослідження судовоVмедичної 
експертизи у справах про зґвалтування 
чи замаху на зґвалтування є живі особи 
(потерпіла і підозрюваний), їхній одяг, 
взуття та інші речові докази. І лише в 
окремих випадках – може бути труп по-
терпілої, наприклад, якщо зґвалтуван-
ня призвело до смерті [ч. 4 ст. 152].

Залежно від характеру справи судо-
воVмедичні експертизи проводяться 
відповідно до постанови або письмового 
звернення особи, яка проводить дізнан-
ня, слідчого, прокурора, судді або за 
ухвалою суду.

В окремих випадках для того, щоб 
своєчасно вилучити зразки для лабо-
раторного дослідження, допускається 
проведення обстеження за заявою по-
терпілих, а також за заявою батьків або 
законних представників неповнолітніх. 
Про проведення такого обстеження ме-
дичний працівник повинен негайно ін-
формувати органи досудового слідства 
або прокурора [13].

При огляді потерпілої можуть бути 
встановлені тілесні ушкодження діво-
чої пліви, сліди сім’яної рідини, садна, 
синці тощо. При огляді підозрюваного 
на його тілі (одязі) можуть бути вияв-
лені пошкодження, волосся, мікро-
частинки, тканини чи плями крові. У 
випадку всіх виявлених ушкоджень у 
потерпілої і підозрюваного обов’язково 
з’ясовується питання про природу їх 
походження, давнину. Експертиза по-
терпілої може бути проведена не тільки 
для встановлення насильницьких стате-
вих зносин, але також і для з’ясування 
вагітності потерпілої, зараження її 
ве  неричним захворюванням, ступеня 
тяжкості ушкоджень тощо.

Якщо стан здоров’я потерпілої задо-
вільний, то негайно проводиться опо-
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свідчування, а потім судовоVмедична 
експертиза. Опосвідчування і судовоV
медична експертиза проводяться неза-
лежно від вжиття потерпілою запобіж-
них гігієнічних заходів. При огляді по-
терпілої особливо ретельно фіксуються 
сліди злочину.

Як показує практика, у 50% випад-
ків потерпіла, як правило, вчиняла 
ґвалтівнику фізичний опір, намагаю-
чись перебороти який, він заподіює їй 
різні тілесні ушкодження. Найбільш 
характерними з них є синці і садна в об-
ласті статевих органів і на внутрішній 
поверхні стегон. Тілесні ушкодження 
можуть утворитися також і на інших 
частинах тіла потерпілої: зап’ястках 
рук, навколо рота тощо. При цьому не-
обхідно мати на увазі, що ушкоджен-
ня зникають протягом декількох днів, 
саме тому необхідно невідкладно про-
вести судовоVмедичну експертизу.

Варто зважати, що у деяких випад-
ках потерпіла може заподіяти собі 
тілесні ушкодження для інсценування 
зґвалтування. Слідчий за наявності пі-
дозри на такі дії має поставити перед 
експертом низку запитань про механізм 
утворення тих або інших тілесних уш-
коджень і зіставити усі об’єктивні дані 
дослідження із свідченнями потерпілої 
(вказаними нею обставинам заподіяння 
цих тілесних ушкоджень).

СудовоVмедична експертиза не об ме-
жується лише низкою запитань, по -
  в’язаних з оглядом живих осіб, але
й досліджує речові докази і різні слі-
ди (крові, сперми тощо) у межах су-
довоVбіологічної та інших експертиз.

Залежно від конкретної ситуації, 
з урахуванням обставин справи до су-
довоVмедичної експертизи, за наявності 
достатніх підстав, можуть бути постав-
лені такі типові запитання:

• чи наявні у потерпілої тілесні 
ушкодження; яка їх кількість, точна 
локалізація, характер, давнина; зна-
ряддя заподіяння ушкоджень, механізм 
і значення кожного ушкодження;

• чи виникли ушкодження одночас-
но, якщо ж ні, то в якій послідовності;

• яка кількість впливів (ударів), що 
заподіяли ушкодження;

• чи досягла потерпіла статевої зрі-
лості;

• чи мала потерпіла статеве життя;
• чи наявні сліди, що свідчать про 

самооборону; 
• чи порушена цілісність дівочої плі-

ви в потерпілої, якщо так, то яка давни-
на цього порушення, якщо не поруше-
на, то чи допускає будова дівочої пліви 
здійснення статевих зносин без її пору-
шення;

• чи є у потерпілої в піхві, прямій 
кишці і ротовій порожнині сперма, 
якщо так, то до якої групи вона нале-
жить;

• чи спричинили статеві зносини з 
потерпілою до якихVнебудь шкідливих 
для її здоров’я наслідків і яких саме;

• чи не могла потерпіла заподіяти 
собі ушкодження сама (власною ру-
кою);

• якщо виявиться, що в потерпілої 
була перервана вагітність, то в який 
спосіб: чи це сталося внаслідок зґвалту-
вання, чи заподіяння тілесних ушкод-
жень;

• чи наявні на одязі потерпілої (пі-
дозрюваного) сліди крові, сперми (виді-
лень піхви), якщо так, то до якої групи 
вони належать;

• чи наявні на тілі підозрюваного 
сліди крові й пасма вирваного волос-
ся чи такого, що випало; якщо є, то до 
якої групи крові вони належать; чи на-
лежить виявлене волосся людині, якщо 
так, то з якої воно частини тіла і кому 
можуть належати – підозрюваному чи 
потерпілій тощо.

Крім того, перед тим, як направити 
на експертизу матеріали справи, одяг, 
взуття й інші речі, вилучені в потерпі-
лої чи підозрюваного, слідчий повинен 
одержати зразки крові, слини і волосся 
потерпілої чи підозрюваного для порів-
няльного дослідження при виготовлен-
ні експертиз. Про необхідність одержа-
ти такі зразки він виносить постанову, 
а про зроблені зразки оформляє прото-
кол, про отримання зразків.

При підозрі на наявність у 
обстежуваного(ої) венеричного захво-
рювання або трихомоніази тощо екс-
перт повинен направити його (її) у вста-
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новленому порядку на обстеження у 
шкірноVвенерологічний диспансер для 
отримання письмового висновку про 
стан здоров’я та вид захворювання.

Направити одяг, що знаходився на 
потерпілому(ій) під час події і на яко-
му можуть залишитися сліди сперми, 
крові, а також волосся та інше, може 
особа, яка призначила експертизу.

У випадках коли одяг попередньо 
не вилучався, а експертиза проводи-
лась при відсутності слідчого (пред-
ставника органу дізнання), експерт 
повинен негайно інформувати дану 
установу про необхідність вилучити 
одяг і направити його на дослідження 
до відповідного бюро судовоVмедичної 
експертизи. Експерт також поперед-
жає обстежуваного(у) про необхідність 
зберігати одяг в незмінному стані.

Результати експертизи оформляють-
ся документом, під назвою висновок 
експерта (акт судовоVмедичного обсте-
ження), якому надається відповідний 
порядковий номер і який складається 
не менш як у двох примірниках [ч. 3, 
ст. 75 КПК].

Висновок експерта має велике зна-
чення для розслідування кримінальних 
справ, пов’язаних із зґвалтуванням, він 
може стати основою для притягнення 
тієї чи іншої особи до кримінальної від-
повідальності, для правильної кваліфі-
кації злочинного діяння, для зміни на-
даного обвинувачення та може викрити 
підозрюваного чи потерпілу в поданні 
помилкових показань.

Кожен висновок експерта складаєть-
ся з таких розділів: вступної частини, 
яка включає титульний лист, запи-
тань, поставлених перед експертизою, і 
викладу обставин справи; описової час-
тини; висновків.

При неможливості дати відповідь на 
будьVяке питання постанови (ухвали) 
причина цього обґрунтовується у під-
сумках (завершальній частині).

Висновки акту судовоVмедичної ек-
спертизи є підставою для притягнення 
винної особи до порушення криміналь-
ної справи. Вони стануть основою обви-
нувального висновку. Тому експертизу 
необхідно проводити якомога швидше.

 Судово)психіатрична експертиза

СудовоVпсихіатрична експертиза у 
справах про статеві злочини призна-
чається органами досудового слідства 
та суду і проводиться за їх відповідним 
рішенням для отримання відповіді на 
запитання, що виникають під час про-
вадження кримінальних справ з приво-
ду психічного стану особи [12; ч. 3 ст. 
76 КПК].

Експертиза проводиться в Україн-
ському науковоVдослідному інститу-
ті соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України, центрах су-
довоVпсихіатричних експертиз, від-
діленнях (амбулаторних, стаціонар-
них експертиз), які є структурни ми 
підрозділами психоневрологічних 
(психіатричних) лікарень, психоневро-
логічних диспансерів. Вказані заклади 
охорони здоров’я виконують функції 
судовоVекспертних установ або підроз-
ділів [11].

Експертизу в експертній устано ві 
(підрозділі) виконує лікар – судовоV
психіатричний експерт – одноособово 
або у складі амбулаторних (стаціонар-
них) судовоVпсихіатричних експерт-
них комісій. Посади експертів та голів 
комісій встановлюються відповідно до 
чинних нормативних документів [11] 
Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни. Склад комісій затверджується на-
казом керівника експертної установи.

Проведення експертиз у криміналь-
них справах в експертних установах 
(підрозділах); обов’язки, права та від-
повідальність експерта; організація 
про  ведення експертиз та оформлення 
їх ре зультатів визначаються Закона-
ми Ук раїни: «Про судову експертизу» 
[12], «Про психіатричну допомогу» 
[11], КримінальноVпроцесуальним ко-
дексом України та наказом МОЗ від 
8.10.2001 р. [13].

Експертиза може проводитись амбу-
латорно (зокрема, посмертно), стаціо-
нарно, а також у судовому засіданні.

Предметом експертизи є визначення 
психічного стану осіб, яким призначено 
експертизу, у конкретні проміжки часу 
і щодо певних обставин, що становлять 
інтерес для органів слідства та суду.
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Об’єктами дослідження експертизи 
у цій категорії справ є:

• підозрювані, щодо яких в органів 
дізнання та слідства виникли сумніви 
про їх психічну повноцінність;

• обвинувачені та підсудні, щодо 
яких в органах слідства та суду виник-
ли сумніви про їх осудність або мож-
ливість за психічним станом брати 
участь у слідчих діях чи судовому засі-
данні;

• свідки і потерпілі, щодо яких в ор-
ганах слідства та суду виникли сумніви 
про їх психічну повноцінність;

• потерпілі, щодо яких вирішується 
питання про взаємозв’язок змін у їхнь-
ому психічному стані зі скоєними проти 
них протиправними діями (безпорадний 
стан та заподіяння шкоди здоров’ю);

• матеріали кримінальної справи, 
медична документація, аудіовізуаль-
ні матеріали та інша інформація про 
психічний стан особи (анамнез, історія 
хвороби), відповідно якої проводиться 
експертиза.

Експертизи мають призначатися в 
межах зони, яка обслуговується певною 
експертною установою (підрозділом). 
При повторній експертизі або через не-
можливість чи недоцільність проведен-
ня експертизи в експертній установі 
(під розділі) за зоною обслуговування 
особа або орган, які призначають екс-
пертизу, вказавши відповідні мотиви, 
можуть доручити її виконувати експер-
там іншої експертної установи (підроз-
ділу).

Кількісний склад експертів (одноосо-
бовий або комісійний) щодо конкретної 
справи встановлюється органом, який 
призначив експертизу. Якщо це не за-
значено, його встановлює керівник 
експертної установи (підрозділу). При 
цьому враховуються форма проведення 
експертизи, її вид та складність.

При проведенні комісійної експер-
тизи експерт, призначений головою 
комісії, не має переваг перед іншими 
членами комісії при розв’язанні пору-
шених питань. Як голова комісії він 
виконує лише організаційні функції 
щодо проведенню експертизи. У разі 
розходження думок між експертами 

однієї комісії, висновків первинної та 
повторної експертиз жоден із виснов-
ків не має заздалегідь установленої 
сили.

Права й обов’язки експерта, на якого 
покладено виконання експертизи, не-
залежно від виду судочинства, передба-
чаються Законом України «Про судову 
експертизу» [12; ст.ст. 12, 13] та проце-
суальним законодавством [ст.ст. 75–76 
КПК].

В окремих випадках у цій категорії 
справ спочатку може бути проведена 
амбулаторна експертиза. Вона може 
проводитися у кабінеті слідчого, суді, 
слідчому ізоляторі, експертній установі 
(підрозділі). Виклик експерта на вимо-
гу слідчих або судових органів здійс-
нюється згідно з вимогами чинного за-
конодавства.

Термін проведення амбулаторної ек-
спертизи становить до 30 діб з моменту 
отримання всіх відповідних матеріалів. 
Залежно від ступеня складності екс-
пертизі і обсягу її об’єктів, поданих на 
дослідження, цей термін можна про-
довжити погодженням з органом, що 
призначив експертизу.

Експерти, які проводять амбулатор-
ну експертизу, у випадку якщо не мож-
ливо відповісти на всі поставлені перед 
ними запитання, обґрунтовують висно-
вок про необхідність проведення стаціо-
нарної експертизи.

В інших випадках обов’язково про-
водиться стаціонарна експертиза об-
винуваченого. Вона здійснюється в 
експертній установі (підрозділі) за на-
явності рішення суду про призначення 
відповідної експертизи.

Стаціонарна експертиза потерпілого 
та свідка у кримінальних справах при-
значається судом тільки за їх згодою.

При проведенні стаціонарної експер-
тизи за наявності медичних показань до 
осіб застосовуються відповідні їх стану 
методи лікування і дослідження, доз-
волені Міністерством охорони здоров’я 
України.

Термін проведення стаціонарної ек-
спертизи становить також до 30 діб. 
Залежно від обсягу та складності екс-
пертизи термін її проведення може по-
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довжити за погодженням з органом, що 
призначив експертизу.

Особа, яка перебуває під вартою, піс-
ля завершення експертизи повертаєть-
ся до установи, звідки поступила на 
експертизу, незалежно від експертного 
рішення.

Особа, яка не перебуває під вартою, 
залежно від психічного стану, після 
закінчення експертизи може покинути 
експертну установу (підрозділ) само-
стійно або в супроводі родичів, закон-
них представників на підставі дозволу 
слідчого на її виписку. Особа, яка за 
психічним станом не може усвідомлю-
вати свої дії та свідомо керувати ними 
і становить безпосередню небезпеку для 
себе і оточення, може бути переведена 
до психіатричної лікарні за місцем по-
рушення кримінальної справи, згідно з 
чинними нормативними документами, 
де і перебуває до рішення суду за цією 
справою. Цей пункт поширюється на 
осіб, які на момент закінчення експер-
тизи звільнені зVпід варти.

Після закінчення експертизи скла-
дається акт експертизи, що містить 
вступну, досліджувальну, мотивуючу 
частини і висновок.

Висновок експерта повинен бути 
обґрунтованим і містити відповіді на 
поставлені перед ним запитання в ме-
жах його компетенції, мати конкретний 
характер. У разі виявлення експертом 
важливих фактів, щодо яких йому не 
були поставлені запитання, він дає від-
повідь із власної ініціативи. Відповіді 
не повинні мати форму рекомендацій 
або вказівок слідству чи суду.

Акт експертизи складається у двох 
примірниках, один з яких надсилаєть-
ся особі або органу, які призначили ек-
спертизу, а другий залишається в екс-
пертній установі.

При проведенні експертизи обвину-
вачених і підозрюваних про статеві зло-
чини може бути встановлено:

• чи страждала особа в період вчи-
нення зґвалтування будьVяким психіч-
ним захворюванням, чи виявлявся в 
неї тимчасовий розлад психічної діяль-
ності;

• чи страждає особа на сьогодні 

будьVяким психічним захворюванням;
• чи може особа усвідомлювати свої 

дії і керувати ними, тобто чи потрібно її 
вважати осудною;

• якщо особа в цей час страждає 
психічною хворобою, то яких заходів 
медичного характеру вона потребує 
(лікування на загальних підставах, 
примусове лікування в психіатричній 
лікарні спеціального типу чи систе-
ми);

• якщо в особи є відхилення в 
психіці, то чи не потребує вона приму-
сового лікування (чи не має протипо-
казань для такого лікування);

• чи страждає особа хронічним алко-
голізмом та наркоманією, чи не потре-
бує з цього приводу примусового ліку-
вання.

При проведенні експертизи свідків і 
потерпілих може бути встановлено: чи 
міг свідок або потерпілий правильно 
сприймати, запам’ятовувати і відтво-
рювати обставини, які мають значення 
у справі.

Âèñíîâêè
Отже, на думку В.Ю. Шепітько, у цій 

категорії справ під час розслідування та 
залежно від поведінки обвинуваченого 
виникають такі типові ситуації:

• обвинувачений визнає зустріч із 
потерпілою і факт статевих зносин з 
нею, але відкидає їх насильницький ха-
рактер;

• статевий акт з потерпілою був доб-
ровільний;

• заперечує зустріч з нею, посилаю-
чись на алібі [3, с. 433].

Перевірка слідчих версій та свідчень 
потерпілої, обвинуваченого і свідків 
у цих ситуаціях вимагає детального 
аналізу слідів насильства на одязі і тілі 
як потерпілої, так і підозрюваного, пе-
ревірки їх показань, відповідність вис-
новкам судовоVмедичної і криміналіс-
тичної експертизи.

Важливим завданням розслідування 
справ про зґвалтування є з’ясування 
обставин, що впливають на сутність і 
характер відповідальності обвинува-
ченого та причин й умов, що сприяли 
скоєнню цього злочину.
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Під час розслідування факту зґвал-
тування важливе значення має прове-
дення таких слідчих дій, як допит по-
терпілої, огляд місця події, обшук і 
виїмка, огляд одягу, допит підозрювано-

го, перевірка показань на місці скоєння 
злочину, пред’явлення для упізнання, 
проведення судовоVмедичної, криміна-
лістичної, судовоVбіологічної та судо-
воVпсихіатричної експертиз.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
На сьогодні в Україні підписка про 

невиїзд є найбільш розповсюдженим 
запобіжним заходом, але досі навіть 
у науці кримінального процесу цьому 
засобу кримінальноVпроцесуального 
примусу приділяється недостатньо ува-
ги. Однак, незважаючи на те, що цей 
запобіжний захід є відносно м’який та 
простий в юридичному оформленні, 
зустрічаються випадки, коли підписка 
про невиїзд застосовується з порушен-
ням норм КримінальноVпроцесуального 
кодексу України та законних прав осо-
би, що підозрюється (обвинувачується) 
у вчиненні злочину.

Гуманізація кримінального процесу 
вимагає поважного ставлення до особи 
– суб’єкта кримінальноVпроцесуальних 
правовідносин. Порушення норм крим
інальноVпроцесуального законодавства 
при застосуванні запобіжних заходів, 
в тому числі при застосуванні підписки 
про невиїзд, не завжди пов’язано з лег-
коважним ставлення з боку правоохо-
ронних органів, в більшості випадків 
до цього призводить відсутність у зако-
нодавстві чітко прописаного механізму 
реалізації прав усіх учасників процесу, 

які вступають в правовідносини при 
застосуванні будьVякого із запобіжних 
заходів. 

Одним із найбільш проблемних пи-
тань є обчислення термінів чинності за-
побіжних заходів, не пов’язаних із поз-
бавленням волі. Правильне та своєчас-
не застосування, зміна або скасування 
запобіжного заходу сприяє досягненню 
завдань кримінального судочинства з 
тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, 
був притягнутий до відповідальності, і 
жоден невинний не був покараний [1, 
ст. 2]. Саме тому правильне обчислення 
терміну чинності підписки про невиїзд 
є реалізацією гарантій захисту прав 
підозрюваного (обвинуваченого), що 
безумовно підвищить правоохоронний 
статус органів та осіб, які застосовують 
такий вид примусу. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженням загальних питань за-

стосування запобіжних заходів займа-
лися багато видатних науковців, серед 
яких І.Л. Петрухін, В.М. Коркунов, 
З.З. Зінатуллін, З.Д. Єнікєєв, М.І. Ка-
пінус, В.А. Михайлов, М.М. Михеєн-
ко, А.П. Рижов, В.М. Тертишник, 

І.В. Тарасова 

старший викладач 

кафедри 

кримінально)правових 

дисциплін,
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Ó ö³é ñòàòò³ ïîðóøóºòüñÿ ïèòàííÿ âèçíà÷åííÿ ïî÷àòêó 
òà çàê³í÷åííÿ ñòðîê³â ÷èííîñò³ ï³äïèñêè ïðî íåâè¿çä. Äîñë³ä-
æóºòüñÿ òà àíàë³çóºòüñÿ ñóäîâà ïðàêòèêà ñòîñîâíî âêàçà-
íî¿ ïðîáëåìàòèêè.

Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
îïðåäåëåíèåì íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ äåéñòâèÿ ïîäïèñêè 
î íåâûåçäå. Èññëåäóåòñÿ è àíàëèçèðóåòñÿ ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà 
êàñàòåëüíî óêàçàííîé ïðîáëåìàòèêè.

This article discusses the issues involved in determining the 
start and end dates of the subscription on their own recognizance. 
Researched and analyzed case law regarding this perspective

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çàñîáè êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî ïðè-
ìóñó, çàïîá³æí³ çàõîäè, íå ïîâ’ÿçàí³ ç ïîçáàâëåííÿì âîë³, 
ï³äïèñêà ïðî íåâè¿çä, ñòðîê ÷èííîñò³ çàïîá³æíèõ çàõîä³â, 
îá÷èñëåííÿ òåðì³íó ÷èííîñò³ ï³äïèñêè ïðî íåâè¿çä, çì³íà çà-
ïîá³æíèõ çàõîä³â. 

Питання обчислення термінів чинності 
підписки про невиїзд в Україні
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Н.В. Щедрин та ін. Більш детально у 
своїх роботах тему підписки про не-
виїзд розглядали наступні автори: 
Ю.Д. Лівшиц, Л.К. Трунова, Є.Г. Васи-
льева, Н.В.Ткачова. 

Проте, виходячи з аналізу наукової 
літератури, присвяченої запобіжним за-
ходам, можливо зробити висновок, що 
фундаментальні наукові дослідження 
не розглядають проблеми термінів чин-
ності підписки про невиїзд. Крім цього, 
більшість існуючих фундаментальних 
робіт з цієї теми виконано російськими 
вченими, а відтак вони не враховують 
соціальноVправові аспекти сучасної Ук-
раїни.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Сьогодні в науці кримінального про-

цесу неодноразово порушувалось пи-
тання визначення строків чинності за-
побіжних заходів, але розглядаються 
загальні положення та питання строків 
тримання під вартою та затримання. 
Законодавство України не надає визна-
чення обмеження термінів чинності за-
побіжних заходів, не пов’язаних із поз-
бавленням волі, та тих обмежень прав 
та свобод особи, які з цим пов’язані [1].

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Мета статті – визначити основні про-

блеми, які виникають у зв’язку з невиз-
наченістю строків чинності запобіжних 
заходів, не пов’язаних із позбавленням 
волі. Запропонувати порядок обчис-
лення терміну чинності підписки про 
невиїзд у кримінальному процесі Ук-
раїни.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Примус, як форма впливу на осо-

бистість, не є постійним явищем, в 
тому числі і в кримінальному процесі. 
Більшість засобів кримінальноVпроце
суального примусу мають обмеження 
в часових термінах, навіть покарання 
обчислюється певними строками [1, ст. 
ст. 106, 155, 156]. Але аналіз Криміна
льноVпроцесуального кодексу України 
показав, що в ньому немає чіткого виз-
начення строків дії запобіжних заходів, 
не пов’язаних із позбавленням волі. 

Обмеження стосовно строків має лише 
тримання під вартою та затримання, 
але цього не достатньо, обмеження по-
винні мати і запобіжні заходи, які не 
пов’язані із позбавленням волі [1, ст. 
ст. 106, 155, 156]. 

Питання обчислення термінів чин-
ності запобіжних заходів, не пов’язаних 
із позбавленням волі в Україні, охоп-
лює момент початку та момент закін-
чення дії примусу, який використо-
вується під час застосування певного 
виду запобіжних заходів. Оскільки 
підписка про невиїзд є запобіжним за-
ходом, не пов’язаним із позбавленням 
волі, то вона застосовується згідно із 
загальними правилами застосування 
будьVяких видів запобіжних заходів, не 
пов’язаних із позбавленням волі, але 
має при цьому певні особливості.

Зокрема, підписка про невиїзд є засо-
бом психологічного впливу на особу та 
обмежує соціальні можливості підоз-
рюваного (обвинуваченого, підсудного, 
засудженого) [2]. У випадках застосу-
вання підписки про невиїзд особа пере-
буває у стані соціальноVпсихологічного 
обмеження без фізичного впливу, тому, 
як відзначає видатний радянський про-
цесуаліст І.Н. Петрухін, застосування 
такого запобіжного заходу: «…не со-
провождается грубым физическим на-
силием над личностью» [3, с. 81]. Але 
при цьому не можна ігнорувати таку 
форму примусу та ставитись до неї, як 
до несуттєвої, якщо не має фізичного 
насильства, тим більше, що для бага-
тьох осіб психологічний вплив є дуже 
серйозним тиском на їх свідомість. 

Проблеми визначення чинності у часі 
підписки про невиїзд в кримінальному 
процесі України охоплює з’ясування 
моменту початку (прийняття рішення 
про застосування) та усвідомлення мо-
менту закінчення дій правових обме-
жень, які особа зобов’язана виконувати 
в разі застосуванні до неї підписки про 
невиїзд. Процесуальний початок чин-
ності підписки про невиїзд складається 
із прийняття, уповноваженою особою, 
рішення про застосування запобіжного 
заходу у вигляді підписки про невиїзд 
та оформлення його постановою про об-
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рання підписки про невиїзд, а також 
підписання самим підозрюваним (об-
винуваченим) спеціального документа 
– підписки про невиїзд. 

Момент початку чинності підписки 
про невиїзд не викликає сумніву. За за-
гальним правилом підписка про невиїзд 
набирає законної сили з дня відібрання, 
тобто з дати фактичного підписання пі-
дозрюваної (обвинуваченої) особою під-
писки про невиїзд. Хоча КримінальноV
процесуальний кодекс України не гово-
рить про обов’язковість відібрання під-
писки відразу з винесенням постанови 
про обрання запобіжного заходу, в той 
же час, у кодексі відсутні вказівки про 
можливість відібрання підписки про 
невиїзд в інший день від дати винесен-
ня постанови про обрання запобіжного 
заходу або заборону таких дії [1]. Слід 
урозуміти, що підписка про невиїзд по-
чинає діяти після підписання самої під-
писки, але тільки в разі законного та 
своєчасного винесення постанови про 
застосування такого виду запобіжного 
заходу.

Відсутність чіткого визначення у за-
конодавстві України правила відібран-
ня підписки про невиїзд в день вине-
сення постанови про застосування за-
побіжного заходу призводить до різної 
практики реалізації цього положення 
в правоохоронних органах України 
[4]. Наприклад, трапляються випадки, 
коли в матеріалах справ є постанова 
про обрання в якості запобіжного захо-
ду підписки про невиїзд, але сама під-
писка відсутня, що ставить під сумнів 
факт застосування такого запобіжного 
заходу [4]. Також викликає сумнів за-
конність застосування підписки про 
невиїзд, коли в матеріалах справи є 
підписка, але відсутня постанова про 
обрання йього запобіжного заходу. І в 
тому і в іншому випадку це означає, що 
насправді підозрюваний (обвинуваче-
ний) є особою, до якого не застосовано 
запобіжний захід. 

Існують й інші випадки незбігу дати 
винесення рішення про застосування і 
дати фактичного підписання підписки 
про невиїзд на стадії досудового розслі-
дування. Таке трапляються, коли суд-

дя, відмовивши у задовольнянні подан-
ня про застосування запобіжного захо-
ду – взяття під варту, своєю постановою 
обирає інший вид запобіжного заходу, 
як правило, підписку про невиїзд [4]. 
Такі випадки непоодинокі, та оскільки 
в законодавстві України відсутній ме-
ханізм юридичного оформлення самої 
підписки про невиїзд у таких умовах, 
то виникають питання практичного ха-
рактеру: хто повинен відбирати саму 
підписку про невиїзд, в який термін її 
оформлювати, потрібно чи ні складати 
окремо постанову про застосування під-
писки про невиїзд?

Відтак, після відмови суду в засто-
суванні взяття під варту та обрання до 
особи підписки про невиїзд процесу-
альне право на відібрання самої підпис-
ки належить судді. Існують випадки, 
коли підписку відбирає секретар суду, 
але це не відповідає нормам Кримінал
ьноVпроцесуального кодексу України, 
оскільки секретар суду не має проце-
суальних повноважень на такі дії. На 
нашу думку, практика відібрання в 
таких випадках підписки про невиїзд 
слідчим, який проводить розслідуван-
ня у цій кримінальній справі, є більш 
прийнятною, оскільки в подальшому 
на слідчого лягає обов’язок з нагляду за 
виконанням умов підписки про невиїзд 
обвинуваченим. 

Положення про процесуальний поря-
док оформлення підписки про невиїзд 
у разі відібрання її судом на стадії до-
судового розслідування (при відмові у 
задоволенні подання про застосування 
взяття під варту) потребує окремого 
законодавчого закріплення. Таке по-
ложення повинно виходити із того, що 
в разі обрання підписки про невиїзд за 
рішенням суду (після відмови у застосу-
ванні взяття під варту), слідчим, яким 
ведеться провадження по справі, необ-
хідно виносити постанову про обрання 
запобіжним заходом підписки про не-
виїзд. У постанові слідчого про засто-
сування підписки про невиїзд в якості 
підстав для обрання цього запобіжного 
заходу необхідно робити посилання на 
рішення суду про відмову у застосуванні 
взяття під варту та обрання як запобіж-
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ного заходу підписки про невиїзд. Крім 
цього, не виключається необхідність 
вказувати загальні підстави для засто-
сування запобіжного заходу до особи 
підозрюваного (обвинуваченого). Таку 
постанову слід виносити протягом доби 
від дати прийняття судового рішення 
про застосування замість взяття під 
варту підписки про невиїзд та надати 
роз’яснення змісту обраного запобіжно-
го заходу та прав і обов’язків обвинува-
ченого, які він має в разі застосування 
до нього підписки про невиїзд.

Суддя при винесенні рішення про 
відмову у задовольнянні подання про 
застосування взяття під варту та об-
рання підписки про невиїзд повинен 
роз’яснити обвинуваченому, що такий 
запобіжний захід набуває чинності з 
моменту оголошення судом відповід-
ного рішення, але слідчому надається 
право на юридичне оформлення проце-
суального рішення протягом доби. 

На підставі судового рішення слід-
чий, у провадженні якого знаходить-
ся ця справа, виносить протягом доби 
(від дати прийняття судового рішення) 
мотивовану постанову про обрання в 
якості запобіжного заходу підписки 
про невиїзд, а підозрюваний (обвину-
вачений) повинен з’явитися до слід-
чого для підписання підписки про 
невиїзд. Ця постанова оголошується 
підозрюваному (обвинуваченому) ра-
зом із роз’ясненням змісту обраного до 
нього запобіжного заходу та правами і 
обов’язками, після чого підозрюваний 
(обвинувачений) підписує підписку про 
невиїзд. Якщо слідчий протягом доби 
не оформив обрання підписки про не-
виїзд, цей запобіжний захід вважається 
скасованим. Якщо особа, у проваджені 
якої знаходиться кримінальна справа, 
вважає за необхідне застосування іншо-
го запобіжного заходу, не пов’язаного з 
позбавленням волі, це не відміняє пра-
во даної посадової особи на застосуван-
ня будьVякого запобіжного заходу, не 
пов’язаного з позбавленням волі у за-
гальному порядку. 

У науці кримінального процесу в Ук-
раїні існує загальна думка, що запобіж-
ні заходи, які не пов’язані з позбавлен-

ням волі, діють, доки в них не зникне 
необхідність [5]. Це положення вихо-
дить із аналізу змісту чинного Криміна
льноVпроцесуального кодексу України, 
а саме: термін чинності будьVякого із 
запобіжних заходів залежить від того, 
чи зберегли свою силу обставини, яки-
ми обумовлювалось застосування того 
або іншого запобіжного заходу [1, ст. 
165]. Однак питання стосовно закінчен-
ня строків чинності запобіжного захо-
ду є дискусійним в наукових колах не 
тільки в українських науковців, але і 
в російських, оскільки обидві держави 
мають схожу систему кримінального 
судочинства. Так, роз’яснення Консти-
туційного суду Російської Федерації го-
ворить, що граничний термін поперед-
нього слідства, в ході якого допускаєть-
ся дія підписки про невиїзд, обмежена 
лише строками давності [7, с. 87]. Те 
ж саме положення існує і в криміналь-
ному процесі України, відтак у межах 
термінів провадження розслідування 
кримінальної справи та судового роз-
гляду підписка про невиїзд діє протя-
гом всього часу, доки не буде винесено 
постанову про скасування або зміну 
цього запобіжного заходу.

Стосовно підписки про невиїзд про-
фесор В.В. Назаров говорить, що вона 
має силу аж до виконання вироку або 
ж якщо виникли підстави для відміни 
повністю чи зміни її на більш суворий 
запобіжний захід [6, 162]. Таким чи-
ном, чинність підписки про невиїзд роз-
повсюджується на весь час проводжен-
ня досудового слідства та судового роз-
гляду, якщо вона під час провадження 
по справі не була замінена на взяття під 
варту, що підтверджує думку про те, що 
термін чинності підписки про невиїзд 
не має часового обмеження.

П. 4 ст. 165 КримінальноVпроцесуа
льного кодексу України говорить, що 
запобіжний захід скасовується, коли 
зникає необхідність у його застосуван-
ні [1, ст. 165]. Скасування можливо в 
разі не підтвердження «фактичних да-
них» про спроби підозрюваного (обви-
нуваченого) ухилитися від правосуддя, 
оскільки для застосування запобіжно-
го заходу це є загальні підстави [1, ст. 
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148]. Але кодекс не містить механізм 
перевірки такого положення, тобто ані 
підозрюваний (обвинувачений), ані 
його захисник не має засобів для дове-
дення того, що особа (підозрюваний) 
виконує процесуальні рішення, не по-
рушує процесуальні норми, не переш-
коджає встановленню істини у справі, 
не продовжує злочинну діяльність та 
не збирається ухилятися від слідства 
чи суду. Саме при підтвердженні даних 
положень підозрюваний (обвинуваче-
ний) має право на скасування запобіж-
ного заходу або заміну його на письмове 
зобов’язання про явку на виклик особи, 
що проводить дізнання, слідство або до 
суду. Відповідно до цього положення, 
посадова особа, у проваджені якої зна-
ходиться кримінально справа, повинна 
скасовувати запобіжний захід у вигляді 
підписки про невиїзд або замінити його 
на письмове зобов’язання про явку, 
якщо нема підстав (фактичних даних) 
вважати, що підозрюваний (обвинува-
чений) в подальшому при провадженні 
по справі буде ухилитися від правосуд-
дя. У випадках скасування підписки 
про невиїзд вона втрачає чинність з 
моменту винесення постанови про ска-
сування запобіжного заходу у вигляді 
підписки про невиїзд та оголошення 
даної постанови підозрюваному (обви-
нуваченому).

Вивчаючи матеріали судової практи-
ки, було виявлено декілька видів пору-
шень загальних правил застосування 
підписки про невиїзд, які пов’язані із 
дотриманням строків при застосуван-
ні такого виду запобіжних заходів [4]. 
Порушення правил відносно строків дії 
запобіжних заходів починається із по-
рушень строків пред’явлення обвинува-
чення. На практиці часто зустрічаються 
випадки, коли слідчі, в разі застосуван-
ня запобіжного заходу до підозрювано-
го, порушують строки пред’явлення об-
винувачення [4]. У ч. 4, ст. 148 Кримін
альноVпроцесуального кодексу України 
сказано, що у випадках застосування 
запобіжного заходу до підозрюваного 
йому повинно бути пред’явлено обви-
нувачення не пізніше 10 діб з дати за-
стосування запобіжного заходу, інак-

ше запобіжний захід скасується [1, ст. 
148]. Така норма права, за відсутності 
належного контролю з боку захисників 
підозрюваного (приблизно в 70% від 
загальної кількості застосування під-
писки про невиїзд), реалізується слід-
чими з порушенням строків, вказаних 
у ст. 148 КримінальноVпроцесуального 
кодексу України [1].

Порушення строків пред’явлення об-
винувачення, в разі обрання підписки 
про невиїзд до підозрюваних, порушує 
не лише норми законодавства, але й 
принцип невинуватості, тому це може 
бути та повинно бути оскаржено за за-
гальними правилами оскарження дій 
слідчого [1, ст. 234].

Проблеми обчислення термінів чин-
ності підписки про невиїзд в кримі-
нальному процесі України не обмежу-
ються проблемами дотримання строків 
пред’явлення обвинувачення. Як уже 
говорилось вище, обмеження строків 
чинності підписки про невиїзд зако-
ном не передбачено, але немає сум-
ніву, що після закінчення досудового 
розслідування водночас закінчується 
строк чинності запобіжного заходу, не 
пов’язаного з позбавленням волі, який 
обирався слідчим для обвинуваченого. 

Згідно з чинним кримінально про-
цесуальним кодексом України питан-
ня про обрання, зміну або скасування 
запобіжних заходів вирішуються на 
початку кожної стадії кримінального 
процесу, але на практиці це відбуваєть-
ся формально [8]. Тому до Кримінально
Vпроцесуального кодексу України треба 
внести зміни до ст. 165 із зазначенням, 
що запобіжний захід, не пов’язаний із 
позбавленням волі, при застосуванні 
його на досудових стадіях криміналь-
ного процесу втрачає чинність при по-
передньому розгляді справи суддею. В 
разі застосування запобіжного заходу, 
не пов’язаного з позбавленням волі на 
судових стадіях, такий запобіжний за-
хід втрачає чинність при набутті виро-
ку законної сили, якщо раніше його не 
було замінено чи скасовано. Відповідно, 
чинність підписки про невиїзд буде об-
межена відповідно до запропонованих 
вище правил. 
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Проблеми, пов’язані з визначенням 
чинності підписки про невиїзд, пород-
жують ще одне питання, а саме: вплив 
зміни особі процесуального статусу на 
прийняття рішення про зміну чи скасу-
вання, або залишення без зміни раніше 
обраного запобіжного заходу. Так, нап-
риклад, підписки про невиїзд повинна 
втрачати чинність після винесення пос-
танови про притягнення особи в якості 
обвинуваченого, якщо вона була обрана 
до підозрюваного. Оскільки зміна особі 
процесуального статусу говорить про те 
що особа, яка проводить розслідування, 
має достатньо доказів, що підтверджу-
ють причетність особи до здійснення 
злочину, тому це можна розглядати як 
підставу для застосування іншого за-
побіжного заходу, який більшою мірою 
відповідатиме обставинам справи. Тому 
після зміни особі процесуального стату-
ту необхідно знову вирішувати питання 
правомірності застосування підписки 
про невиїзд або необхідності змінити 
раніше обрану підписку про невиїзд на 
інший запобіжний захід. 

Âèñíîâêè
У процесі проведеного досліджен-

ня автор дійшов висновку, що при за-
стосуванні запобіжних заходів, не по-
в’язаних із позбавленням волі, в тому 
числі й підписки про невиїзд, необхід-
но враховувати, що всі види запобіж-
них заходів обмежують права особи, 
вина якої у вчиненні злочину ще не до-
ведена судом. Тому чіткого законодав-
чого визначення потребують не лише 
з’ясування моменту початку та закін-
чення чинності підписки про невиїзд, а 
ще і правила реалізації та дотримання 
цих правил та термінів чинності під-
писки про невиїзд у кримінальному 
процесі України. 

Системний аналіз матеріалів судової 
практики показав, що твердити про об-
меження чинності запобіжного заходу 
у вигляді підписки про невиїзд мож-
ливо переважно в розрізі введення у 
законодавство обмежень певними юри-
дичними обставинами. Автор пропонує 
юридичними обставинами, які обме-
жують чинність підписки про невиїзд, 

вважати: 1) зміну особі процесуального 
статусу, 2) надходження кримінальної 
справи з обвинувальним висновком до 
судді на попередній розгляд. 

У роботі запропоновано механізм за-
стосування підписки про невиїзд в разі 
відхилення судом подання про застосу-
вання взяття під варту, який складаєть-
ся із: 

1) винесення суддею рішення про від-
мову у задовольнянні подання про за-
стосування взяття під варту та обрання 
підписки про невиїзд;

2) винесення слідчим, у провадженні 
якого знаходиться кримінальна справа, 
за якої надійшло подання на застосу-
вання взяття під варту, постанови про 
обрання до підозрюваного (обвинуваче-
ного) підписки про невиїзд;

3) підписання підозрюваним (обвину-
ваченим) підписки про невиїзд. 

Запропонований механізм юридично-
го оформлення підписки про невиїзд на 
стадії досудового слідства, в разі прий-
няття судом рішення про відмову у за-
довольнянні подання про застосування 
взяття під варту та обрання підписки 
про невиїзд, має на меті позбавлення 
розбіжностей у практичній реалізації 
судами та слідчими норм права щодо 
застосування підписки про невиїзд. 

Пропонуємо ч. 4 ст. 148 Кримінал
ьноVпроцесуального кодексу України 
викласти в наступній редакції та допов-
нити ст. 148 ч. 5: «При застосуванні 
запобіжного заходу до підозрювано-
го обвинувачення йому повинно бути 
пред’явлено не пізніше десяти діб з мо-
менту застосування запобіжного захо-
ду. Якщо в цей строк обвинувачення не 
буде пред’явлене, запобіжний захід вва-
жається скасованим. 

Строк дії запобіжного заходу, не 
по   в’язаного з позбавленням волі, почи-
нається з моменту ознайомлення пі-
дозрюваного, обвинуваченого, підсудно-
го, засудженого з постановою про за-
стосування щодо нього запобіжного 
заходу і роз’яснення змісту обраного 
запобіжного заходу та дії до моменту 
зміни ним процесуального статусу, 
якщо раніше запобіжний захід не було 
змінено чи скасовано». 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Україна, знаходячись на шляху до 

Європейського Союзу, стикається з про-
блемою удосконалення національного 
законодавства, а також звертається до 
позитивного досвіду країн Західної Єв-
ропи, у тому числі і в галузі криміналь-
ного права.

З цього приводу окремої уваги за-
слуговує вивчення низки кримі наль-
ноVправових інститутів, які вже існу-
ють у країнах німецької правової роди-
ни періоду середньовіччя [1, с. 26–27] і 
які посідають важливе місце у правовій 
доктрині цих держав. Зокрема, автор 
зосередив свою увагу на заходах без-
пеки Швейцарії, Німеччини і Австрії, 
які мають тривалий досвід їх застосу-
вання. Історичне дослідження свід-
чить, що це доволі складний і супереч-
ливий інститут кримінального права, 
який постійно вдосконалюється і роз-
вивається, у зв’язку з чим є об’єктом 
особливої уваги не тільки з боку нау-
ковців, а й спеціалістів різних, навіть 
не кримінальноVправових галузей на-
уки (психіатрії, психоаналітики тощо). 
Заходи безпеки ( особливо превентивне 

поміщення до психіатричної лікарні 
на невизначений строк ) є предметом 
постійної уваги і дискусій широкої гро-
мадськості. Саме тому вони, безумовно, 
заслуговують нашої уваги.

Загально відомо, що Німеччина була 
першою державою в Європі, де зароди-
лася ідея застосування заходів безпеки 
і де на сьогодні накопичено вагомий 
досвід щодо кримінальноVправових на-
прямків розуміння цієї проблеми. 

Однак заходи безпеки вперше у Єв-
ропі з’явились на законодавчому рівні 
у КК Швейцарії (1937) [2, с. 19–33].

Крім того, ідея запровадження за-
ходів безпеки є фундаментальною те-
мою правової філософії і тісно пов’язана 
з кримінологією, судовою психіатрією 
та іншими науками, що свідчить про її 
комплексність.

Треба підкреслити, що особами, до 
яких застосовуються заходи безпеки є, 
в першу чергу, психічно хворі злочин-
ці, люди з порушеннями психіки або 
наркотично залежні особи, котрі вчи-
нили суспільно небезпечні діяння.

Усе це вимагає від держави, яка 
прагне бути соціальною та правовою, 

Л.О. Шалімов 

асистент кафедри 

кримінально)правових 

дисциплін,

ВНЗ «Університет 
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Ó ñòàòò³ äîñë³äæóþòüñÿ åòàïè âèíèêíåííÿ çàõîä³â áåç-
ïåêè â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêòàõ Øâåéöàð³¿, Í³ìå÷÷èíè 
òà Àâñòð³¿. 

Â ñòàòüå èññëåäóþòñÿ ýòàïû âîçíèêíîâåíèÿ ìåð áåçîïàñ-
íîñòè â íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ Øâåéöàðèè, Ãåðìàíèè 
è Àâñòðèè.

In this paper we study phase of the security measures in the 
regulatory and legal acts in Switzerland, Germany and Austria. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: çàõîäè áåçïåêè, Í³ìå÷÷èíà, Øâåéöàð³ÿ, 
Àâñòð³ÿ, ñóäîâà ïñèõ³àòð³ÿ, ïðàâà ëþäèíè.

Швейцарський кримінальний кодекс 
як приклад нової кримінально4правової 
політики у сфері застосування заходів 

безпеки та його вплив на реформаційний 
процес кримінального права Німеччини 

на початку ХХ століття
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неухильного виконання норм міжна-
родного права в галузі захисту прав лю -
дини, дотримання моральноVетичних за -
сад цивілізованого суспільства та ґрун-
товного дослідження названої проблеми. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Перше обґрунтування щодо необхід-

ності запровадження заходів безпеки у 
кримінальному праві країн німецької 
правової родини ми знаходимо у пра-
ці німецького правника Франца фон 
Ліста «Марбургзька програма» (Der 
Zweckgedanke im Strafrecht. Berlin 
1882/83) [3].

Шляхи їх подальшого практичного 
застосування розроблялись швейцар-
ським проф. Карлом Штооссом – «бать-
ком» КК Швейцарії (1893), який, за 
завданням вищого виборного органу 
Швейцарії Бундесрату, запропону вав 
«Проект загальної частини Кри мі наль  -
ного кодексу Швейцарії» (Vo ren twurf 
zu einem Schweizerischen Straf gesetz-
buch: Allgemeiner Teil, Im Auftrage des 
Bundesrates ausgearbeitet von Carl Stooss. 
Basel und Genf, 1893) [4, с. 245–267].

Крім того, значний внесок у розвиток 
заходів безпеки зробили відомі німецькі 
вчені: Альбін Есер, Хайнц Камаер, Ак-
сель Дессекер, Хельмут Полене, Тіль-
ман Бартч, Давіна Брун, Анніка Флаїг, 
Крістіан Мюллер, Корнелія Шаумбург, 
Бернд Фолькарт, Густав Aшафенбург, 
Фрітц Бауер, Клаус Бернсман, Карл фон 
Біркмеер, Дірк Блазіус, Гюнтер Блау, 
Клаус Дернер, Вольфганг Фріш, Еміль Кре-
пелін, Норберт Лейграф, Вільфрід Раш, 
Ернст Шефер, Петер Шрассер та інші. 

На пострадянському просторі вперше 
розглядали цю проблему: в Росії – М.В. 
Щедрін, а в Україні – І.М. Горбачова, 
М.М. Книга та інші автори.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
У зв’язку з планами подальшої адап-

тації законодавства України до євро-
пейських вимог, буде корисним зробити 
історичний екскурс у минуле, що доз-
воляє автору глибоко вивчити історію 
виникнення і впровадження заходів 
безпеки у законодавство західноєвро-
пейських держав.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Автор ставить перед собою мету до-

слідити історію виникнення та законо-
давчого впровадження заходів безпе-
ки у кримінальному праві Німеччини, 
Австрії та Швейцарії у період серед-
ньовіччя і на цьому ґрунті запропону-
вати можливі шляхи їх запровадження 
в Україні.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У кінці ХІХ століття Швейцарія не 

мала єдиного для всієї держави кримі-
нального кодексу. Кожен з кантонів мав 
свій власний акт кримінальноVправового 
характеру. Це призвело до численних 
спроб у 1893–1908 роках розробити но-
вий кримінальний кодекс. Сподівання, 
що шляхом об’єднання зусиль вдасться 
збільшити ефективність у боротьбі зі 
злочинністю втілилося у різноманітних 
проектах кримінальних кодексів тих 
часів [5]. Необхідно підкреслити, що 
вони суттєво різнилися між собою в під-
ході до проблематики співвідношення 
покарання і заходів безпеки, у зв’язку 
з тим, що законотворча практика зна-
ходилась під впливом ідей декількох 
провідних, але запекло ворогуючих і 
непримиримих шкіл кримінального 
права того часу. 

Головну роль у процесі розробки но-
вого загальнодержавного кримінально-
го кодексу відігравав професор кримі-
нального права з Цюріха Карл Што-
осс. Прагматизм у вирішенні питання 
боротьби зі злочинністю був для нього 
важливішим, ніж догматичні дискусії 
представників різних шкіл [6]. 

Зокрема, класична школа права 
ХVII–XIX ґрунтувалася на принципі 
відплати [6; 7, с. 87]. Імперській Кримі-
нальний кодекс (1871) відображав ідею 
Канта про моральну свободу людини [8] 
і базувався на тому, що покарання – це 
досконала плата за несправедливість і 
засіб відновлення морального порядку 
[ 9, с. 81]. При цьому припускалось, що 
морально вільна людина вже тільки у 
зв’язку з існуванням держаної загрози 
самої можливості застосування пока-
рання не буде здійснювати правопору-
шень. Такої ж точки зору дотримувався 
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у своїй теорії психологічного примусу 
(«psychologische Zwangstheorie») і всес-
вітньовідомий німецький філософ Паул 
Йохан Ансельм фон Феєрбах [10, с. 
150]. Незважаючи на непохитність по-
зицій представників класичної школи, 
серед них були й такі, які вважали, що 
без заходів безпеки у майбутньому все 
ж таки не обійтися [11, с. 16; 12, с. 4].

Відомо, що у розробці КК Швейцарії 
(1909) взяли участь представники різ-
них правових шкіл, а сам проект був 
пізніше названий вдалим компромісом 
[13, с. 19; 14; 15, c. 241]. Однак, пред-
ставники класичної школи наполягали 
на чіткому розмежуванні кримінально-
го покарання і заходів безпеки. Вони 
побоювалися штучного стирання меж 
між цими різними за своєю природою 
інститутами кримінального права [16]. 
Розробники висловлювались за чітке 
визначення процесуальних компетен-
цій між суддями і адміністративними 
органами, стверджуючи, що рішення 
про застосування заходів безпеки не 
повинно бути у компетенції суду [12, 
c. 5– 7]. Процес творення цивілізовано-
го права відбувався під впливом низки 
факторів. Так, непокора вимогам мо-
ралі і права, свідомі дії морально віль-
ної людини спричиняли постійне зрос-
тання злочинності. Ця невідповідність 
бажаного і дійсного вимагала пошуку 
нових шляхів приборкання злочин-
ності. Деякі правники того часу відмо-
вляються шукати причини злочинності 
в характері окремо взятих людей, а роб-
лять спробу поглянути на злочинність 
як на соціальне явище.

Приміром, засновник соціологічної 
школи («soziologische Schule») [12, c. 
17; 17, c. 357], німецький правознавець 
Франц фон Ліст у своїй «Марбургзькій 
програмі» («Marburger Programm») [7, 
c. 87] заперечував думку, що відплата 
є основою кримінального покарання, 
слугує цій меті, спрямована на діяння в 
минулому і ґрунтується на відповідаль-
ності злочинців. Навпаки, фон Ліст 
запропонував розуміти під метою по-
карання, яке мусить бути спрямоване 
в майбутнє, захист громадських право-
вих цінностей [3].

Зокрема, мету покарання він вбачав 
у залякуванні, поліпшенні та знешкод-
женні злочинців [3, c. 163]. Кожна з них 
направлена на відповідний тип (виділяє 
три типи) злочинців:

-  не потребують поліпшення; 
V  здатних до поліпшення;
- взагалі нездатних до поліпшення 

[3, c.164]. 
Більше того, головним завданням 

науки кримінального права він вва-
жав спостереження за суспільством і 
вивчення злочинності як соціального 
феномена [3, c. 166]. Відтак предметом 
вивчення фон Ліст визнає не злочин, а 
особу злочинця. 

У свою чергу покарання він пропонує 
розглядати, як соціальну реакцію на 
скоєний злочин.

Проблему розмежування заходів без-
пеки і покарання він взагалі не ставив. 
Але можна з упевненістю говорити, що 
ідея заходів безпеки, у їх розумінні, міс-
титься в його баченні мети покарання. 

Свою схвальну думку про можливе 
запровадження заходів безпеки, як ін-
ституту кримінального права, він вис-
ловив набагато пізніше – у своїй статті 
у відповідь на проект нового КК Швей-
царії [3, c. 161,178].

Однак фон Ліст, аналізуючи співвід-
ношення покарання і заходів безпеки, 
стверджував, що і в майбутньому тіль-
ки покарання буде відігравати головну 
роль у боротьбі зі злочинністю.

Пізніше, в одному зі своїх підруч-
ників з кримінального права фон Ліст 
називає заходи безпеки «державними 
заходам, за допомогою яких або окремі 
особи пристосовуються до суспільства, 
або видаляються з нього, як нездатні до 
пристосування» [18]. Він категорично 
заперечує саму можливість протистав-
лення покарання і заходів безпеки. 
Більше того, проф. фон Ліст стверджує, 
що якщо захід безпеки пов’язаний із 
злочинним діянням, то міра, яку треба 
обрати, як захід безпеки, перетворюєть-
ся сама по собі на кримінальне покаран-
ня. Покарання та захід безпека – це, на 
думку проф. фон Ліста, два кола, що 
перетинаються, а місцем перетину їх є 
спільна матерія (злочин), в якому вони 
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можуть відтворювати і взаємно заміню-
вати один одного [19, c. 251–256].

Отже, як бачимо, проф. фон Ліст 
підтримував ідею необхідності рефор-
мування кримінального права, але на 
основі взаємовигідного розумного ком-
промісу з представниками класичної 
школи. Він пояснював це тим, що зако-
нодавець у своїй діяльності перебуває в 
особливому (практично налаштовано-
му) становищі в порівнянні зі вченими 
і, цілком природно, мало цікавиться 
науковими дискусіями [19, c. 252]. 

У змісті нового кримінального ко-
дексу він пропонує більше уваги приді-
ляти злочинцю (його особливим рисам 
характеру), ніж самому злочину як 
такому [20], з чим він пов’язує і міру 
покарання. Систему покарання він про-
понує побудувати з огляду на три типи 
злочинців з обов’язковим їх роздільним 
утриманням у виправній установі [18, c. 
376]. Він також пропонує виносити не-
визначені за строком і умовні вироки, 
бо вважає, що дуже часто неможливо 
передбачити час одужання або виправ-
лення злочинців.

Невиправних («професіонали», не-
осудні (які з цієї причини виправдані) і 
обмежено осудні (засуджені до м’якого 
покарання) злочинці, і особливо небез-
печних злочинців, в інтересах безпеки 
суспільства, проф. фон Ліст пропонує 
засуджувати до довічного ув’язнення. 
Застосування заходів безпеки у проце-
суальному аспекті він вважає прерога-
тивою суду.

Уже на початку розробки нового 
проекту проф. Карл Штоосс поставив 
завдання підпорядкувати цю роботу 
цілям правосуддя, що означало, в його 
розумінні, захист правових цінностей з 
урахуванням усіх вимог кримінальної 
політики того часу [18, c. 393].

На думку проф. К. Штоосса, при-
хильники класичної школи, нехтую-
чи, конкретними вимогами бороть-
би зі злочинністю, сконцентрували 
свої зусилля на розробці понятійного 
апарату (понятійна юриспруденція –
«Begriffsjurisprudenz»), тоді як соціо-
логічна школа відповідала винятково 
інтересам наукових кіл.

На противагу представникам різних 
шкіл, проф. Карл Штоосс поставив собі 
за мету створити кримінальний кодекс, 
в якому би були чітко описані покаран-
ня, і яких би було небагато [4]. Увесь 
текст мав би бути написаний такою мо-
вою, щоб його міг зрозуміти і фахівець, 
і «непосвячений, тобто неспеціаліст, 
дилетант, аматор і навіть профан» [4, c. 
250]. 

Більше того, цей Кодекс мав би та-
кож задовольняти державні, громадсь-
кі та індивідуальні інтереси, які, у свою 
чергу, відповідали б народній правосві-
домості [4, c. 251].

На думку вченого, превенція, вихо-
вання і боротьба з бідністю – це найго-
ловніші засоби боротьби зі злочинніс-
тю, в чому він бачив головну мету пра-
восуддя [4, c. 251]. 

Разом із тим, він, так само, як і фон 
Ліст, поділяв злочинців за віком і 
кримінальними «здібностями». В особ-
ливу групу він виділяв кримінальних 
«ветеранів» (рецидивістів, «злодіїв у 
законі» – «Veteranen dе Verbrechens»), 
які, на його думку, повинні бути пов-
ністю ізольовані від інших ув’язнених. 

Зауважимо, що багато вчених, зокре-
ма Лілієнталь, Едуард Турнезен і Ернст 
Хафтер, поставилися критично до зап-
ропонованого проекту [4, c. 252; 21; 22], 
вказуючи на чітке співвідношення по-
карання і заходів безпеки, відсутність 
підпорядкування конкретних норм 
цих категорій, невизначеності поділу 
компетенції суду і адміністративних 
органів. Мета застосування заходів без-
пеки була розкритикована багатьма ні-
мецькими науковцями.

Однак це не зупинило, навпаки, стало 
поштовхом до подальшої праці німець-
ких юристів з реформування кримі-
нального права Німеччини. 

Âèñíîâêè
Проведене дослідження дає автору 

можливість стверджувати, що ідея за-
провадження заходів безпеки була не 
новою у правовій філософії Європи, і 
вже на той час вона знайшла своїх при-
хильників та практичне втілення. Ос-
новною ідеєю правників того часу стає 
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ізоляція правопорушника від суспіль-
ства і можливість його виправлення в 
релігійному дусі, його дисциплінуван-
ня задля вміння керувати своєю волею, 
що є не менш актуальним і сьогодні.

Усе це відкриває перспективи по-
дальших наукових досліджень у цьому 
напрямі. 

Історія свідчить, що досвід виник-
нення, формування та широкого засто-
сування заходів безпеки в державах 
німецької правової родини передусім 
мав на меті убезпечити суспільство від 
протиправних посягань певних осіб, 
до яких за законом або неможливо за-

стосувати покарання (психічно хворі 
та наркотично залежні особи), або його 
застосування не призведе до їх виправ-
лення (рецидивісти), або «професійна» 
діяльність таких осіб може спричинити 
тяжкі та особливо тяжкі наслідки.

Сьогодні заходи безпеки широко за-
стосовуються в правоохоронній діяль-
ності Швейцарії, ФРН та Австрії, а та-
кож викликають непідробний інтерес 
у широкої громадськості та науковців, 
що може бути корисним і для України 
в площині зменшення злочинності та 
подолання її організованого характеру, 
а також підвищення ефективності бо-
ротьби з корупцією.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Стрімкий розвиток інформаційних 

технологій суспільства зумовлює його 
постійну трансформацію. БудьVяке сус-
пільство як соціальний організм має 
певну структуру та складається з окре-
мих індивідів, що є незалежно вмотиво-
ваними особами, які мають власні жит-
тєві перспективи, інтереси і потреби 
переважно егоцентричного характеру. 
Тому, щоб існувати і розвиватися, кож-
не суспільство має забезпечити умови 
власного самозбереження, самовід-
творення і самопоповнення. Суспіль-
ство повинно турбуватися про те, щоб 
потрібна більшість громадян прийня-
ла його вимоги, цінності, норми, була 
спроможною брати участь у суспільно-
му житті [1].

З метою реалізації та відтворен-

ня умов власного існування створено 
спеціальну систему просвітницьких 
і освітньоVвиховних інституцій для 
навчання і виховання прийдешніх по-
колінь, щоб цілеспрямовано передава-
ти їм санкціоновані суспільством ба-
зові соціальні універсалії, на яких воно 
ґрунтується. Такий організований і 
жорстко контрольований суспільством 
процес найповніше репрезентується ка-
тегорією «соціалізація». У процесі со-
ціалізації людина апробує різноманіт-
ні ролі та функції, усвідомлює власні 
взаємозв’язки зі світом, роль у ньому, 
розкриває свою ідентичність, особистіс-
ний потенціал, духовні та фізичні мож-
ливості [2].

Провідну роль у механізмах соціалі-
зації відіграє мова. Перш за все, мова є 
засобом комунікації, а також безпосе-
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редньо дає змогу людині брати активну 
участь у суспільному житті [3]. Це сто-
сується й вивчення іноземних мов.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Велика кількість друкованих праць з 

питань мовної підготовки охоплює про-
блеми суто дидактичних і практичних 
підходів до викладання мови, проблеми 
дефектології. Нами не знайдено пра-
ць, у яких визначалися б підходи щодо 
прогнозування здатності людини до 
вивчення мови взагалі, окрім робіт, де 
запропоновано застосування суто лінг-
вістичних тестів для оцінки так званого 
рівня мовної підготовленості. 

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Особливої актуальності можливість 

прогнозування лінгвістичних здібно-
стей щодо вивчення іноземної мови 
набуває в ситуаціях, коли питання 
мовної підготовки сполучені з певни-
ми матеріальними витратами на сам 
процес підготовки. Ідеться про необ-
хідність мовної підготовки персоналу 
організацій різних форм власності, де 
спроможність володіти іноземною мо-
вою розглядається як професійно важ-
лива якість співробітника, а кінцевий 
ефект його підготовленості впливає на 
якість діяльності організації в цілому 
[4]. Відтак роботодавець може зазнати 
невиправданих фінансових витрат на 
навчання співробітника в разі немож-
ливості опанування іноземною мовою в 
необхідному для роботодавця обсязі.

Логічним і економічно виправданим 
є проведення попереднього досліджен-
ня лінгвістичних здібностей щодо вив-
чення іноземної мови співробітників із 
побудовою рейтингу більш здатних.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розгляд сучасних під-

ходів до застосування психологічного 
інструментарію щодо прогнозування 
лінгвістичних здібностей індивіда до 
вивчення іноземної мови.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Системний підхід до формування та 

розвитку у співробітника професійно 

важливих якостей передбачає розгляд 
людини як особистості з притаманними 
їй когнітивними і поведінковими особ-
ливостями [5].

У процесі розгляду аспекту мовної 
підготовки, перш за все, постає питан-
ня когнітивних можливостей людини, 
широти її інтелекту [6]. 

Сучасні психологічні підходи до 
прогнозування лінгвістичних здібно-
стей щодо вивчення іноземної мови 
базуються на технологіях оцінки пев-
них властивостей інтелекту та здат-
ності до роботи з вербальною інформа-
цією.

Методологічно процес прогнозуван -
ня будується на застосуванні психофі-
зіо логічних і психологоVлінгвістичних 
ме  тодик тестування з подальшим їх 
оцінюванням. Результати інтеграль-
ної оцінки ряду методик є підставою 
для формулювання судження стосов-
но прогнозованої здатності людини до 
вивчення іноземної мови. 

Серед когнітивних можливостей 
особливу увагу приділяють досліджен-
ню спроможності щодо аналізу, синтезу 
і порівняння інформації. Досліджують 
загальні рівні рухливості нервових про-
цесів.

З цією метою застосовують низку ме-
тодик, у яких запропоновано розгля-
нути певні співвідношення слів і сло-
восполучень за логічними зв’язками з 
виокремленням суті змісту.

У практичній діяльності служб 
про  фесійноVпсихологічного відбору, 
зо крема силових структур, викорис-
товують методики «Аналогії» різних 
модифікацій, «Виключення слова», 
«Обізнаність» то що [5; 6].

Суттю методик типу «Аналогії» 
є вибір слова до тестового завдан-
ня з урахуванням розуміння сенсу 
зв’язку слів у тестовій парі (мето-
дика «АналогіїV1», рис. 1) та підбір 
парі слів із завдання групи тестової 
пари слів за логічним взаємозв’язком: 
причинаVнаслідок, синонімічність, 
антагоністичність, часткове є складо-
вою загального тощо («АналогіїV2», 
рис. 2). 
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Суттю методики «Виключення сло-
ва» є виокремлення зайвого 
слова у переліку подібних за 
змістом. На рис. 3 подано зра-
зок інструкції з виконання 
тестового завдання вказаної 
методики, у якій запропоно-
вано в ряду слів-назв дерев: 
осина, береза, клен, сосна, 
липа (подібність по суті), виз-
начити зайве – сосна, оскіль-
ки вона серед інших є хвой-
ним деревом (зайве слово за 
змістом).

На виконання методик 
«Аналогії» різних модифіка-
цій, «Виключення слова» 
відводиться регламентований 

час. Саме кількість правильно 
виконаних завдань за певний 
проміжок часу дає підстави го-
ворити про якісну можливість 
роботи з вербальною інформа-
цією, здатністю її аналізувати 
та порівнювати.

Серед психологоVлінг вістич-
них методик варто розглянути 
тест «Кмітливість» [7]. Його 
основою є робота з англійською 
абеткою, букви якої розміщені 
по колу. У тестовому завданні 
завжди є пропущена літера, 
яку потрібно знайти відповід-
но до напряму стрілки та кіль-
кості «кроків», позначених 
цифрою, визначити кінцеву 
літеру завдання. Результат ві-
дображується в реєстраційно-
му полі (рис. 4). На виконання 
завдання відводиться регла-
ментований час.

Для більш точного прогнозу 
лінгвістичних здібностей лю-
дини додатково застосовують 
методики з оцінки вербальної 
(мовної) пам’яті, стійкості 
уваги та якості її розподілу, 
досліджують загальні рівні 
рухливості нервових процесів 
(методика «Лабільність»).

Необхідність застосуван-
ня ширшого кола методик може бути 
зумовлена і складністю мови, яку пла-
нується вивчати (наприклад, арабська, 

Рис. 1. Зразок інструкції з виконання тестового 
завдання методики «АналогіїV1»

Рис. 2. Зразок інструкції з виконання тестового 
завдання методики «АналогіїV2»

Рис. 3. Зразок інструкції з виконання тестового 
завдання методики «Виключення слова»
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китайська, японська тощо). 
Практичний досвід авторів показує, 

що застосування психологічного інст-
рументарію з метою оцінки лінгвістич-

них здібностей людини є досить діє-
вим засобом і дає змогу визначати 
ймовірність ефективного опануван-
ня іноземними мовами з високим 
ступенем надійності прогнозу. 

Âèñíîâêè 
Таким чином, підсумовуючи на-

ведений матеріал, слід підкреслити, 
що питання здатності до вивчення 
іноземної мови не повинно обме-
жуватися виключно оцінкою рівня 
мовної підготовленості, що є скла-
довою більшості освітніх мовних 
програм. Ці аспекти слід розгляда-
ти більш широко з дослідженням 
рівнів когнітивних можливостей 
індивіда, що в результаті дає змогу 

більш ефективно застосовувати педа-
гогічні технології, досягати економіч-
ного ефекту, раціонально розподіляти 
фізичні та моральні сили як викладача, 
так і осіб, які опановують мову.  

Рис. 4. Зразок інструкції з виконання тестового 
завдання методики «Кмітливість»
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Актуальність нашого дослідження 

детермінована розвитком самої психо-
логічної науки, яка, акумулюючи вели-
чезний потенціал у вигляді численних 
прикладних досліджень, переходить до 
вивчення сутності та динаміки певних 
психологічних феноменів на більш гли-
бокому рівні. Необхідність визначення 
категоріального поля поняття суб’єкт 
професійної, насамперед правоохорон-
ної, діяльності, шляхів онтологічно-
го та гносеологічного його розуміння, 
окреслення іманентних йому характе-
ристик, функціональноVдинамічного 
наповнення – ось далеко не повний пе-
релік теоретичних підвалин аналізу за-
явленої проблеми. На думку видатного 
українського психолога С.Д. Максимен-
ка, «суб’єкт діяльності – біла пляма в 
психології» загалом [1]. Саме нагальна 
необхідність в теоретичному осмислен-
ні поняття «суб’єкт правоохоронної 
діяльності» зумовлює спрямування 
нашого наукового погляду в простір 

методологічного розуміння категорії 
«суб’єкт».

 Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблеми психології суб’єкта пра-

воохоронної діяльності певним чином 
відображені в наукових дослідженнях 
М.В. Костицького, В.Г. Андросюка, 
Л.І. Казьміренко, Г.О. Юхновця, С.А. 
Тарарухіна, С.І. Яковенко, В.С. Мед-
ведєва, В.М. Синьова, В.І. Барко, Ва-
сильєва, М.І. Єнікєева, Ю.В. Чуфаров-
ського. Кожен зі згаданих науковців 
звертався до питань психології суб’єкта 
правоохоронної діяльності в межах 
предмета свого дослідження – аналізу 
психологічних детермінант неправо-
мірної та правомірної агресії працівни-
ків ОВС, розгляду механізмів впливу 
соціальних стереотипів у формуван-
ні професійної свідомості майбутніх 
юристів, дослідження чинників та умов 
формування в молодих правоохоронців 
необхідних якостей для успішного вирі-
шення оперативноVслужбових завдань, 

О.І. Кудерміна
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наук, доцент, 

докторант кафедри 

юридичної психології,
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внутрішніх справ, м. Київ

Ñòàòòþ ïðèñâÿ÷åíî àíàë³çó íàóêîâî¿ ñïàäùèíè â³ò÷èç-
íÿíîãî ìåòîäîëîãà ïñèõîëîã³¿ Î.Ì. Òêà÷åíêà. Ó ñòàòò³ âèç-
íà÷åíî îñíîâí³ ïîëîæåííÿ éîãî ìåòîäîëîã³÷íî¿ êîíöåïö³¿, ÿê³ 
äîçâîëÿþòü ðîçãëÿíóòè ïñèõîëîã³÷í³ ïðîáëåìè îíòîëîã³¿ òà 
ãåíåçèñó ñóá’ºêòà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.

Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó íàó÷íîãî íàñëåäèÿ îòå÷åñò-
âåííîãî ìåòîäîëîãà ïñèõîëîãè÷åñêîé íàóêè À.Í. Òêà÷åíêî. Â 
ñòàòüå îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ åãî ìåòîäîëîãè÷åñ-
êîé êîíöåïöèè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàññìîòðåòü ïñèõîëîãè-
÷åñêèå ïðîáëåìû îíòîëîãèè è ãåíåçèñà ñóáúåêòà ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ. 

Article is devoted the analysis of a scientific heritage of a the 
ukrainian psychological science methodologist by A.N.Tkachenko. 
In article the main theses of its methodological concept which 
allow to analyze psychological problems of ontology that of an 
origin of the subject of police activity are defined.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ñóá’ºêò ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, îíòî-
ëîã³ÿ, ãåíåçèñ, äåòåðì³íàíòè.

Психологія суб’єкта правоохоронних 
органів у світлі положень 

методологічної концепції О.М. Ткаченка
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аналізу схильності працівників ОВС до 
девіантної поведінки тощо. 

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
На сьогодні, незважаючи на вели-

кий багаж теоретичних та експери-
ментальних досліджень, у юридичній 
психології відсутнє теоретично обґрун-
товане розуміння суб’єкта правоохо-
ронної діяльності. Наявні дослідження 
деяких аспектів психології суб’єкта 
правоохоронної діяльності потребують 
узагальнення та опрацювання з метою 
розробки теоретикоVметодологічних за-
сад комплексного та всебічного аналізу 
психології правоохоронця. Одним із ак-
туальних напрямків розробки методо-
логічних засад психологічного аналізу 
суб’єкта правоохоронної діяльності, 
на нашу думку, є аналіз та опрацю-
вання існуючих в психології поглядів 
на проблему онтології суб’єкта діяль-
ності, особливостей та детермінант його 
становлення. Аналіз вітчизняного на-
укового доробку в царині психології 
суб’єкта дозволяє стверджувати про 
значний внесок у його розробку таких 
видатних науковців, як Г.С. Костюк, 
В.В. Зеньківський, В.О. Татенко, О.М. 
Ткаченко. Наукова спадщина останньо-
го, на нашу думку, ще не знайшла свого 
достатнього відображення в роботах су-
часних науковців.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті стало окреслення ос-

новних положень методологічної кон-
цепції О.М. Ткаченка, які виступають 
базисними в дослідженні психології 
суб’єкта правоохоронної діяльності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Наприкінці 70Vх років ХХ століття 

спробу системного аналізу категоріаль-
ного апарату психологічної науки, в 
тому числі співвідношення категорій 
особистість, суб’єкт, індивід, індивіду-
альність, зробив талановитий українсь-
кий методолог О.М. Ткаченко.

На думку О.М. Ткаченка [2, 4], вив-
чення конкретноVнаукових категорій 
(їх природи, функцій, взаємозв’язку) 
має велике науковоVпрактичне значен-

ня як для пізнання загальної структури 
та еволюції знань, так і для визначення 
закономірностей розвитку категоріаль-
ного способу мислення вченого. Серед 
завдань, що мають надзвичайно важли-
ве теоретичне і практичне значення для 
сучасної психологічної науки, науко-
вець виділяє такі важливі завдання, як 
розгляд історичного генезису тієї чи ін-
шої категорії у зв’язку з дослідженням 
відповідної методологічної проблеми та 
аналіз ролі наукових шкіл та напрямків 
у розвитку психологічних категорій. 

Оригінальним, на нашу думку, є тлу-
мачення науковцем протистояння двох 
класичних для радянської психології 
підходів – «внутрішнє через зовніш-
нє» та «зовнішнє через внутрішнє» [2, 
38–39]. А саме: «внутрішнє і зовнішнє 
в детермінації психіки слід розглядати 
як поєднані одне з одним таким чином, 
як вдих і видих живої істоти. Зняття 
протилежності зовнішнього і внутріш-
нього досягається в реальній діяльності 
суб’єкта, в об’єктивованих продуктах 
його творчості». В підтвердження своїх 
думок він наводить твердження Мег-
релідзе К.Р.: «Річ, створена суб’єктом, 
справа, зроблена ним, отримуючи 
об’єктивне існування, набуваючи со-
ціального буття, доступного для інших, 
залишаються всеVтаки «його» і, як такі, 
виступають кращим виразом сутності 
індивіда» [Див. Мегрелидзе К.Р. Основ-
ные проблемы социологии мышления. 
– Тбилиси, 1973. – С. 156].

Пояснюючи свою позицію, Ткачен-
ко О.М. стверджує, що «в діяльно сті 
суб’єкта психічне реально постає як 
єдність зовнішнього і внутріш нього, 
суб’єктивного і об’єк тивного: завдя-
ки діяльності відбува ється «об’єк ти-
візація» суб’єкта і «суб’єк тивізація» 
об’єкта. В результаті він приходить до 
наступного висновку: «Таким чином, в 
історії психологічного пізнання обидві 
формули («зовнішнє через внутрішнє», 
«внутрішнє через зовнішнє»), взяті 
ізольовано одна від одної, виявились 
однобічними: перша не враховувала ак-
тивності носія психічного, друга ж гі-
пертрофувала діяльне начало в людині. 
З діалектикоVматеріалістичної точки 
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зору, психіка суб’єкта детермінується 
продуктами його взаємодії з об’єктами, 
а не об’єктом чи суб’єктом зокрема. В 
цьому єдиному процесі взаємодії пред-
ставлено у взаємозв’язку відбиття зов-
нішнього через внутрішнє, так і внут-
рішнього через зовнішнє. Замість двох 
антитетичних формул можна запропо-
нувати робоче формулювання принци-
пу детермінізму, яке знімає (зберігає і 
заперечує) обидві: психіка суб’єкта де-
термінується продуктами актуальної 
і постактуальної взаємодії з об’єктом і 
сама виступає як важлива детермінанта 
поведінки і діяльності людини. Понят-
тя «продукт» діяльності знімає проти-
лежність зовнішнього – внутрішнього, 
об’єктивного – суб’єктивного, оскільки 
продукт – це суб’єктивований (розпред-
мечений) об’єкт і об’єктивований (оп-
редмечений) суб’єкт» [Там само, С. 39].

 Суттєвим для нас є тлумачення нау-
ковцем суб’єкта як носія філогенетич-
ного і онтогенетичного психічного до-
свіду, в структурі якого вичленовують-
ся два найголовніші рівні детермінації 
поведінки – біопсихічний і соціопсихіч-
ний. На думку науковця, «для визна-
чення рівнів детермінації поведінки 
людини (наша вставка) як цілісних мо-
дифікацій суб’єкта діяльності викорис-
товуються такі терміни, як організм, 
індивід, особистість, індивідуальність. 
Зокрема, виділяють індивідуальність 
(Б.Г. Ананьєв), «організм як діяч в се-
редовищі – людина як активний діяч 
в суспільстві» (М.Я. Басов), суб’єкт – 
особистість (П.Я. Гальперін), індивід 
– особистість (А.Н. Леонтьєв), індивід 
– суб’єкт – особистість (Ш.А. Надіра-
швілі), реактивний – цільовий рівень 
(Т. Томашевський), організм – індивід 
– особистість (М.Я. Басов)» [3, 30]. За 
різними назвами, на думку Ткаченка, 
криються подібні (при звичайних варіа-
ціях) характеристики трьох важливих 
рівнів. Організм (за М.Я. Басовим, М.Г. 
Ярошевським), індивід (за М.Г. Яро-
шевським) – це цілісна модифікація 
суб’єкта активності на певному рівні. 
Організм («індивід» – за Б.Г. Ананьє-
вим, А.Н. Леонтьєвим, Ш.А. Надіра-
швілі, «суб’єкт» – за П.Я. Гальперіним) 

– це цілісність, неділимість, єдність 
суб’єкта на первинному психофізіо-
логічному рівні. Не тільки генотипіч-
ність (загальнобіологічна детермінація 
– вродженість, спадковість психічних 
властивостей), але і фенотипічність 
(біопсихічна детермінація – набуття в 
індивідуально пристосованій поведінці 
психічних властивостей) характеризу-
ють цей рівень. Індивід («особистість» 
– за Б.Г. Ананьєвим, П.Я. Гальперіним, 
А.Н. Леонтьєвим, «суб’єкт» – за Ш.А. 
На дірашвілі) – це суб’єкт суспільних 
відносин. Система соціальноVтипових 
властивостей людини (рівень соціо-
психічної детермінації) становить сут-
ність індивіда. Особистість («індивіду-
альність» – за Б.Г. Ананьєвим) – вищий 
рівень прояву активності суб’єкта. Це 
особливий підрівень соціопсихічної де-
термінації, який характеризує соціаль-
но неповторні, оригінальні властивості 
психіки людини як особистості.

На думку В.В. Рибалки [4, 287], важ-
ливим в поглядах О.М. Ткаченка є виз-
нання того факту, що людина завжди 
залишається суб’єктом і об’єктом сус-
пільної взаємодії. Як суб’єкт вона діє на 
об’єкт багаторівнево: як організм – на 
природне середовище, як суспільний 
індивід – на рівних собі (соціальне ото-
чення), як особистість – на створюване 
культурноVісторичне середовище. Тому 
характер впливу людини на світ на 
різних рівнях змінюється. На рівні ор-
ганізму людина лише в силу своєї при-
сутності як природної істоти впливає на 
природне середовище. На рівні індиві-
да вона діє вже на певне соціальне ото-
чення. На рівні особистості взаємодія 
набуває активноVперетворювального 
характеру. Суб’єкт завжди є активним 
началом. Це його не акциденція, а сут-
ність. Але активність має різні прояви. 
Людина як особистість – це творець, 
перетворювач зовнішнього і внутріш-
нього світу. Зазначені погляди мето-
долога дозволяють зробити певні вис-
новки: по`перше – декларується виді-
лення трьох рівнів інтеграції людини: 
організм, індивід, особистість; по`друге 
– всі вищезгадані рівні є модифікацією 
поняття суб’єкт; по`третє, суттєва 
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характеристика суб’єкта – наявність 
активності, але в різних проявах, при-
таманних кожному рівню інтеграції 
людини. Викликає певні зауваження 
позиція О.М. Ткаченка щодо авторської 
характеристики особистості: по`перше, 
особистість – це вершинне утворення в 
ієрархічній структурі людини, і її оз-
накою є індивідуальна неповторність 
(зміщується акцент в бік категорії ін-
дивідуальність); по`друге, індивідуаль-
на неповторність особистості залежить 
тільки від соціальних факторів (біоло-
гічні повністю відкидаються, але тоді 
немає місця задаткам як джерелам 
творчості особистості, безумовно, за 
умови сприятливих соціальних умов); 
по`третє, розгляд особистості як 
своєрідної системи психічних властиво-
стей, які визначають індивідуальноVнеп
овторний спосіб соціально перетворюю-
чої активності з реалізацією суспільних 
ідеалів автоматично «викидає» з пред-
метного поля категорії особистості лю-
дей з антисоціальною спрямованістю, 
наприклад правопорушників, які теж є 
особистостями. 

Диференціація рівнів організму та ін-
дивіда, наведена О.М. Ткаченком, не є 
повністю переконливою. Простежуєть-
ся перебільшення значення генотипної 
складової (наприклад, потреби суб’єкта 
в суспільній формі життя – «стадна 
тварина» Аристотеля) в детермінації 
соціальної поведінки суб’єкта. Наяв-
ність у психічних явищах соціальних 
вкраплень не заперечується нами, але 
їх питома вага в фенотипності психоло-
гічних явищ значно більша.

Важливим для нашого дослідження 
виступає твердження О.М. Ткаченка про 
активний характер психічного відобра-
ження суб’єкта на будьV якому рівні. Це 
або відбір (селекція) чуттєвих, біологіч-
но значущих сигналів, або раціональне 
(розумове) пізнання в процесі засвоєння 
та творення суспільноVісторичного до-
свіду. «Змінюється лише характер і міра 
активності при переході від нижчих до 
вищих рівнів організації поведінки. 
Активність психічного на загальнобіо-
логічному і біопсихічному рівні прояв-
ляється у випереджувальному відобра-

женні (П.К. Анохін, М.О. Бернштейн), 
екстраполяції просторовоVчасових за-
лежностей (Л.В. Крушинський), на со-
ціально зумовленому рівні – у прогнос-
тичній функції людської свідомості» 
[2, 44]. Виходячи з цього, комплексний 
розгляд суб’єкта правоохоронної діяль-
ності повинен спиратися, в тому числі, 
на дослідження характеру та міри його 
активності як детермінанти досягнення 
ним професійного акме – вищого рівня 
розвитку фахівця.

У ході вивчення вагомого наукового 
спадку О.М. Ткаченка нами визначено 
похідні положення подальшого науко-
вої розробки порушеної для обговорен-
ня проблеми, а саме:

1. Розгляд детермінант становлен-
ня суб’єкта правоохоронної діяльності 
повинен ґрунтуватися на аналізі ши-
рокого поля чинників – від визна-
чення їх у психіці самого суб’єкта до 
вичленування їх в соціальному та про-
фесійному середовищі. «Спроби знай-
ти головні детермінанти поведінки або 
в самій психіці, або тільки в зовніш-
ньому полі дій суб’єкта – це своєрід-
на втеча від питання про те, чи існує 
причинноVнаслідковий зв’язок між 
психічними і фізіологічними явища-
ми» [2, 65].

2. Розгортання процесу дослідження 
психічних та психологічних рівнів де-
термінації поведінки суб’єкта правоохо-
ронної діяльності повинне базуватися 
на всебічному аналізі детермінант зов-
нішнього світу – соціального загалом та, 
зокрема, професійного. «І свідомість, і 
мозок людини є продуктом соціальних 
умов її розвитку. ПриродничоVнаукові 
дані свідчать, що формування мозко-
вих структур у тварин закінчується 
переважно до моменту їх народження, 
тоді як у людини розвиток мозку про-
довжується і після її народження…. 
Першопричиною як психічних, так і 
нейрофізіологічних явищ є зовнішній 
світ, взаємодія суб’єкта з природним та 
соціальним середовищем. Психічні та 
нейрофізіологічні процеси невідривні, 
їх реальна динаміка вплетена в процес 
взаємодії суб’єкта з предметною дійс-
ністю. Це не два паралельних ряди, як 
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стверджували дуалісти, а єдиний ряд, 
включений у реальну діяльність індиві-
да, зумовлений нею і її зумовлюючий» 
[2, 67].

3. Оперування в наших наукових 
пошуках категорією психічного об-
разу як інваріантом дослідницького 
апарату психології вимагає чіткого 
розуміння того, що ця категорія «не 
працює» за межами системи інших. За 
предметним образом, що є набутком 
свідомості суб’єкта, приховані пред-
метна дія, мотив, його ставлення до 
інших людей, особистісна значущість 
та сприйнятливість інформації, яка 
вміщена в образі – чуттєвому та розумо-
вому. «Суб’єктивність і об’єктивність 
психічного образу — взаємодоповню-
вальні його характеристики. Подібно 
до того, як природу світла неможли-
во розкрити лише як хвильову або як 
лише корпускулярну, так не можна 
образ описувати або як суб’єктивний, 
або лише як об’єктивний… Чуттєвий і 
мислительний образи будуються і ре-
ально функціонують у взаємозв’язку з 
діями, у зовнішній предметній діяль-
ності. Образ виявляється залежним від 
операцій (дій), на основі яких він фор-
мується. В свою чергу, образ, оскільки 
він несе інформацію про результати 
виконання дій суб’єктом, виконує ре-
гулятивну функцію... Образ, оскільки 
в ньому відображена навколишня дій-
сність, є регулятором і координатором 
дій суб’єкта… Образ залежить як від 
системи операцій (дій), на основі яких 
він формується, так і від спонукань (мо-
тивів поведінки), які його забезпечують 
необхідною «енергією». Динаміка моти-
вації поведінки суттєво впливає на ди-
наміку побудови і перебігу психічного 
образу. Завдяки мотивам образ набуває 
вибіркового, характеру. Селективність, 
вибірковість образу зумовлюється як 
попереднім перцептивним досвідом, 
так і актуалізованою системою спрямо-
ваності особистості» [2, 86–87].

4. Фокусування уваги в ході до-
слідження психоактиваційної скла-
дової суб’єкта правоохоронної діяль-
ності повинне ґрунтуватися на аналізі 
спонукальноVмотиваційної сфері психі-

ки людини. «Питання про спонукаль-
ні сили поведінки, про мотиваційний 
аспект психічної реальності становить 
стрижень психоактиваційної пробле-
ми... Психіка виконує не тільки орієн-
тувальну і регулятивну функції, а й фун-
кцію оцінки корисності — шкідливості 
об’єктів взаємодії і визначення вектора 
й інтенсивності спонукань» [2, 104]. 
Крім цього, спонукальноVмотиваційну 
сферу суб’єкта правоохоронної діяль-
ності слід розглядати як вираження 
суб’єктноV об’єктних відносин, включа-
ючи в предметне поле аналізу, насампе-
ред, попередні, актуальні та потенційні 
впливи чинників діяльнісного характе-
ру.  «Природа мотивів повинна бути ви-
ведена не з ізольованого суб’єкта (його 
станів), не з об’єкта (предмета, що є 
метою, смислом діяльності), а з їх взає-
модії. Тільки через розкриття характе-
ру актуальної і потенціальної взаємодії 
суб’єкта і об’єкта відкривається шлях 
до адекватного трактування як мотивів, 
так і дій, і образів» [2, 115].

5. Характеристика мотивів діяльнос-
ті правоохоронця повинна базуватися 
на положеннях про складну ієрархічну 
структуру спонукальноVмотиваційної 
сфери суб’єкта та закономірностях де-
термінації її рівнів. В той же час, ге-
незис мотивів професійної діяльності 
правоохоронця обумовлений широким 
колом факторів, а саме: об’єктивними 
соціальноVекономічними та політични-
ми умовами перебігу професійної діяль-
ності (ставлення влади та населення 
до міліції, соціальне забезпечення та 
захист тощо) та суб’єктивними – при-
вабливістю та значущістю професії 
міліціонера для суб’єкта. «…Один з рів-
нів мотивації може переважати тільки 
за наявності його взаємодії з іншим рів-
нем. При «відключеності» одного з них 
питання про відносне превалювання 
знімається. У разі наявності процесів 
домінування як їх умова виступає взає-
модія. Дослідження ієрархічних за-
лежних рівнів мотивації дозволяють ес-
кізно визначити один з найважливіших 
факторів домінування соціопсихічної 
мотивації. Такою є певна «рівнова-
га», «насиченість» біогенних потреб і 
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пов’язаних з ними мотивів у стабіль-
них умовах діяльності людини... Для 
мотивів, зумовлених біологічними фак-
торами, певно, властива гомеостатич-
ність, без якої ускладнене встановлен-
ня примату соціогенної мотивації в по-
ведінці індивіда. Ускладнення ж діяль-
ності індивіда ставить нові завдання, 
активізовані лише вищим соціальним 
рівнем мотивації. Але вирішення цих 
завдань залежить від певної «реалізова-
ності» базових мотивів. Розвиток моти-
ваційної сфери особистості пов’язаний 
із зростанням домінантності, відносної 
самостійності соціогенних мотивів, що 
постає не як розірваність зв’язків з біо-
генною мотивацією, а новий рівень їх 
взаємовідносин. Самі ж біогенні мотиви 
не є асоціальними, оскільки вони такий 
же продукт історії, як і психоVсоціальні. 
У конфліктних «взаємовідносинах» 
біопсихічних і соціопсихічних мотивів 
суттєву роль в утвердженні примату ос-
танніх відіграє їх сила і значущість для 
особистості… Потреба (необхідність) 
виконання діяльності, яка є на даний 
момент, слід розглядати як соціогенну 
мотивацію, оскільки мотиви трудової 
діяльності – це прояв соціальної актив-
ності індивіда» [2, 116–117].

6. Професійна діяльність суб’єкта 
правоохоронної діяльності є соціаль-
ною, тобто є проявом соціальне зумов-
леного рівня активності його поведінки. 
Для вичерпного відображення процесу 
становлення суб’єкта правоохоронної 
діяльності необхідно залучити до пред-
метного поля дослідження категорію, 
що описує особливості соціопсихічного 
рівня детермінації його поведінки зага-
лом та специфічні особливості окремих 
його аспектів, а саме – дефініцію спіл-
кування. Це обумовлено специфікою 
професійної діяльності правоохоронців. 
Зазначена специфіка полягає в детермі-
нації діяльності правоохоронців успіш-
ністю перебігу процесу їх професійного 
спілкування. При цьому, генезис кате-
горії спілкування повинен ґрунтувати-
ся на існуванні зворотної детермінації 
– обумовленості перебігу процесу про-
фесійного спілкування особливостями 
правоохоронної діяльності. «Спілкуван-

ня завжди має предметноVісторичний 
контекст, предметний зміст, який «ві-
дображається» в продуктах діяльності, 
в яку воно з самого початку ввімкне-
но. Спілкування спершу виникає в 
трудовій колективній діяльності, в 
праці… Спілкування являє собою не 
тільки необхідний, а й найбільш сут-
тєвий соціальноVпсихологічний аспект 
будьVякої діяльності… Пряме чи опосе-
редковане спілкування є невідривним 
компонентом будьVякої людської діяль-
ності. Спілкування, в первісних своїх 
формах виступаючи як компонент і 
умова виконання будьVякої трудової 
діяльності, в окремих випадках набу-
ває відносно самостійного характеру і 
функціонує як обмін соціальною інфор-
мацією. Але і в цьому разі спілкування 
завдяки складним опосередкуванням 
підпорядковано підготовці чи виконан-
ню певного виду діяльності» [2, 135].

7. Кожен рівень активності поведін-
ки суб’єкта правоохоронної діяльності 
повинен бути описаний за допомогою 
притаманної йому висхідний одиниці 
аналізу. Елементарними «клітинка-
ми» аналізу поведінки на рівні індивіда 
виступають психофізіологічні реакції 
як результат об’єктивізації біопсихіч-
них властивостей суб’єкта. Висхідною 
одиницею аналізу на рівні особистості 
виступає соціопсихічний акт як дія 
людини внаслідок усвідомлення не-
обхідності як такої в умовах соціуму. 
На рівні індивідуальності відповід-
ною одиницею є свідоме прийняття 
соціальною необхідності і вільна твор-
ча дія суб’єкта правоохоронної діяль-
ності згідно з пізнаваними законами 
дійсності. «Суб’єкт завжди є активним 
началом. Це його не акциденція, а сут-
ність. Але активність…має різні рівні 
прояву. Людина як особистість (індиві-
дуальність, в нашій інтерпретації) 
– це творець, перетворювач зовнішньо-
го і внутрішнього світу. І ця її якість 
розкривається не тільки через категорії 
самооцінки та свободи вибору (саморе-
гуляції), а й через категорію творчої 
мотивації» [2, 174–175]. «Кожний рі-
вень активності поведінки знаходиться 
в «мережі» відповідних категорій. Вив-



145

 Актуальні проблеми психології

чення тенденцій розвитку категоріаль-
ного апарату психології показує, що 
при переході від одного досліджува-
ного рівня до іншого ускладнюється і 
збагачується категоріальна «мережа», 
відображаючи ускладнення об’єкта до-
слідження. Кожний із трьох виділених 
рівнів активності поведінки описуєть-
ся у відповідних циклах категорій: а) 
організм (індивід): образ, дія, мотив; 
б) індивід (особистість): спілкування 
– відособлення; свідомість – несвідоме; 
психосоціальний образ, психосоціаль-
на дія, психосоціальна мотивація: в) 
особистість (індивідуальність): самосві
домістьVнадсвідоме; самооцінка, свобо-
да вибору, творча мотивація» [2, 196].

Âèñíîâêè
Наданий у статті аналіз основних 

положень методологічної концепції 
О.М. Ткаченка дозволяє визначити 
за  сади комплексного психологічного 
ана лізу суб’єкта правоохоронної діяль-
ності, а саме: 

- розгляд детермінант становлення 
суб’єкта правоохоронної діяльності по-
винен ґрунтуватися на аналізі широ-
кого поля чинників – від визначення 
таких в психіці самого суб’єкта, так й 
у вичленуванні їх в соціальному та про-
фесійному середовищі; 

- розгортання процесу досліджен-
ня психічних та психологічних рівнів 
детермінації поведінки суб’єкта право-
охоронної діяльності повинне базува-
тися на всебічному аналізі детермінант 
зовнішнього світу – соціального зага-
лом та, зокрема, професійного.

- категорія психічного образу як ін-
варіант дослідницького апарату психо-
логії вимагає чіткого розуміння того, 
що ця категорія «не працює» за межа-
ми інших систем;

- дослідження психоактиваціон-
ної складової суб’єкта правоохорон-
ної діяльності повинне ґрунтуватися 
на аналізі спонукальноVмотиваційної 
сфері психіки правоохоронця; 

- характеристика мотивів діяльності 
правоохоронця повинна базуватися на 
положеннях про складну ієрархічну 
структуру спонукальноVмотиваційної 
сфери суб’єкта та закономірностях де-
термінації її рівнів;

- для вичерпного відображення про-
цесу становлення суб’єкта правоохо-
ронної діяльності необхідно залучити 
до предметного поля дослідження де-
фініцію спілкування; 

- кожен рівень активності поведін-
ки суб’єкта правоохоронної діяльності 
повинен бути описаний за допомогою 
притаманної йому висхідної одиниці 
аналізу.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Аналіз стану суспільних відносин у су-

часному трансформованому суспільстві 
свідчить про необхідність удосконален-
ня окремих теоретичних положень тео-
рії юридичного конфлікту (суб’єктивна 
сторона, соціальний простір), надання 
їм рис прагматичності, що дасть змогу, 
з одного боку, сформулювати нові на-
укові проблеми, а з іншого – розкрити 
методологічні властивості та приклад-
ний характер теоретичних правових 
положень для політичної, економічної 
або духовної сфери життя суспільства 
[1, с. 34–170].

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання правового, соціального або 

юридичного конфлікту вже неодно-
разово ставали предметом наукових 
дискусій представників таких галузей 
знань, як соціологія, філософія, пра-
вознавство тощо, які привертали увагу 
до рис спільного та відмінного між со-
ціальним конфліктом і правовим, до 
структури конфлікту, його внутрішніх 
та зовнішніх параметрів тощо. Зокрема, 
найбільш відомими в галузі юридичної 
конфліктології є праці А. Я. Анцупова, 
Л. М. Герасіна, М. І. Панова, М. В. При-
муша, Н. П. Свиридюк, А. І. Шипілова 
та інших [2, с. 1–2], у яких закладено 
методологічну основу розуміння конф-

лікту як правового та водночас соціаль-
ного явища, охарактеризовано його 
видову класифікацію, структуру, роль 
у соціальному середовищі, засоби подо-
лання тощо.

Íåâèð³øåí³ ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ ïðîáëåìè
Проте недостатньо висвітленими за-

лишаються питання класифікацій со-
ціального та правового конфліктів, а 
особливо ролі класифікаційного мето-
ду в пізнанні та вирішенні юридично-
го конфлікту в процесі правозахисної 
діяльності.

Також не повною мірою охарактери-
зовано інструментальну роль теоретич-
ної моделі конфлікту як структуровано-
го явища для сфери правового захисту, 
що й обумовило актуальність обраної 
теми.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Отже, метою статті є висвітлення ролі 

та значення класифікації юридичного 
конфлікту, його структурної характе-
ристики у вирішенні практичних за-
вдань, що виникають у сфері професій-
ної діяльності юристів.

Досягненню зазначеної мети спри-
ятиме вирішення таких пізнавальних 
завдань, як характеристика поняття 
юридичного конфлікту та існуючих 
наукових позицій з цього приводу; виз-

Н.П. Свиридюк

кандидат юридичних 

наук, 

старший науковий 

співробітник 

секретаріату Вченої ради 

Національної академії 

внутрішніх справ

Ó ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî àêòóàëüí³ ïèòàííÿ ðîçóì³ííÿ 
ñòðóêòóðè þðèäè÷íîãî êîíôë³êòó òà ìîæëèâîñò³ ¿¿ âèêî-
ðèñòàííÿ ó ñôåð³ ïðàâîâîãî çàõèñòó.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ïîíèìàíèÿ 
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The article deals with current issues of understanding 
the structure of legal conflict and its use in the field of legal 
protection.
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Теорія конфлікту як методологічна засада 
правозахисної діяльності
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начення основних параметрів струк-
турних елементів та умов, за яких вони 
набувають рис юридичності, завдяки 
яким складається фактична можливість 
здійснення юридичної кваліфікації, 
провадження по справі, прийняття пра-
возастосовного рішення тощо.

Методологічною базою вирішення 
визначених (вищезгаданих) завдань є 
основи теорії юридичного конфлікту 
щодо його структурної характеристи-
ки, а також засади теорії юридичної 
діяльності, що дадуть змогу пов’язати 
окремі сторони або складові юридич-
ного конфлікту із завданнями правоза-
хисної діяльності.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
У процесі правового захисту, що по-

в’язується з подоланням конфліктної 
ситуації, представники юридичних 
служб, організацій та установ стика-
ються з проблемами тлумачення нор-
мативних актів, юридичною кваліфіка-
цією, що дає їм змогу більш ефективно 
виконувати функцію посередництва в 
досягненні консенсусу, мирової угоди, 
роз’яснювати соціальне значення ок-
ремих вчинків учасників юридичного 
конфлікту, їх можливі правові наслід-
ки.

Правники у вирішенні зазначених за-
вдань користуються загалом спеціаль-
ними юридичними конструкціями, у 
тому числі й теоретичною конструк-
цією структури юридичного конфлікту, 
методологічне значення якої полягає в 
доповненні та реконструюванні юри-
дичних фактів, що підлягають дове-
денню на користь 
підзахисного.

На жаль, поки 
що не йдеться 
про вироблення 
певних методич-
них рекоменда-
цій щодо роботи 
правозахисника, 
але так чи інак-
ше риса конф-
ліктності харак-
теризує сферу 
правового захис-

ту, де формується юридичний конф-
лікт, а значить – поряд із юридичною 
кваліфікацією життєвих ситуацій для 
досягнення справедливого рішення є 
доцільним використовувати й конфлік-
тологічну характеристику, особливо у 
випадках захисту щодо кримінального 
правопорушення.

Найчастіше конфліктологічна харак-
теристика здійснюється за допомогою 
класифікаційних рядів та відповідних 
до них критеріїв [3]. Але поряд з цим 
застосовується конструкція структу-
ри юридичного конфлікту, що досить 
широко обговорюється в сучасній юри-
дичній літературі [4] і також сприяє ус-
пішному вирішенню правових спорів у 
практичній діяльності юристів. Струк-
турна характеристика юридичного 
конфлікту здійснюється за допомогою 
таких категорій, як: суб’єкт, об’єкт, 
суб’єктивна сторона, соціальні пара-
метри конфлікту, умови, засоби, наслід-
ки тощо. 

Головним і найважливішим елемен-
том структури вважається суб’єкт юри-
дичного конфлікту, як особа, носій за-
гальносоціального та індивідуального 
інтересу, що вступив у конфліктні від-
носини з іншою стороною та з переве-
денням конфлікту у сферу правового 
регулювання набув юридичних власти-
востей.

Юридичними властивостями соціаль-
ні суб’єкти наділяються лише в тому 
разі й за тих умов, якщо переходять у 
стан (категорію) суб’єктів права – тобто 
можуть бути носіями юридичних прав 
та обов’язків, вступають у правові від-

Явище Соціальна характеристика Юридично значущі риси

Суб’єкт 
або 
учасник 
конфлікту

Окремі люди, їх об’єднання, 

соціальні спільноти, 

державна організація 
місцевого самоврядування, 

органи державної влади

V фізична особа, юридична    
особа;

V наявність 
правосуб’єктності;

V загальний суб’єкт, 
спеціальний суб’єкт;

V індивід, група осіб;

V громадянин, іноземець, 
апатрид, біпатрид 

Соціальна та юридична характеристика учасників (S) 

юридичного конфлікту
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носини. Це означає, що їх життєдіяль-
ність значною мірою знаходяться у 
сфері правового регулювання, здійс-
нюється за допомогою правових засобів, 
процедур та у правових формах, у тому 
числі у випадках виникнення спірних 
(конфліктних) ситуацій.

Ураховуючи численність правових 
зв’язків та достатньо чітку визначеність 
і диференційованість правового статусу 
соціальних суб’єктів, можна з високою 
вірогідністю передбачити, що переваж-
на кількість спірних ситуацій за їх учас-
тю вирішується за допомогою правової 
форми, хоча сам спір зароджується поза 
межами правого процесу. У свою чергу, 
правова форма передбачає наявність у 
суб’єктів юридично значущих власти-
востей, знання або доведення існування 
яких є необхідною умовою вирішення 
конфлікту відповідно до вимог права.

У своїй професійній діяльності юрис-
тиVпрактики мають справу не просто 
з людьми або їх об’єднаннями, що на 
абстрактному рівні характеризуються 
як суб’єкти або учасники конфлікту, а 
з такими індивідами та організаціями, 
які для подальшого використання пра-
вової процедури мають володіти низкою 
юридичних властивостей. Законода-
вець, визначаючи ці властивості для по-
тенційних учасників юридичного кон-
флікту, використовує такі категорія, 
як: фізична особа, юридична особа, по-
садова або службова особа, громадянин, 
іноземець, біженець тощо, визначаючи 
заздалегідь суб’єктивні можливості 
того чи іншого учасника правових (кон-
фліктних) відносин.

Урахування тієї чи іншої властивості 
суб’єкта тим більше має значення, якщо 
юридичний конфлікт завершується не 
завдяки переговорам та консенсусу, а 
шляхом прийняття правозастосовного 
рішення, підготовка якого вимагає від-
повідної юридичної процедури, мож-
ливих обмежень правового статусу або 
покладанням на суб’єкта додаткових 
обов’язків.

Невід’ємною характеристикою юри-
дичного конфлікту як складного та 
структурованого явища є особливості 
суб’єктивної сторони, які дають змогу 

визначатись не тільки зі специфікою 
конфліктних відносин, а й дати право-
ву оцінку поведінці окремих суб’єктів, 
передбачити можливі варіанти розвит-
ку подій, прийняття управлінського рі-
шення щодо особи, яка набула статусу 
учасника юридичного конфлікту.

Під суб’єктивною стороною конф-
лікту розуміють оцінку конфлікту, що 
формується на рівні індивідуальної та 
колективної свідомості суб’єкта, з пог-
ляду його функціональної спрямова-
ності, а також визначення місця і ролі 
суб’єкта в цьому конфлікті. Варто лише 
зазначити, що конфліктні дії індивідів 
та груп людей завжди підпорядковані 
мотиву, вони здійснюються заради того, 
щоб досягти суб’єктивної мети, та завж-
ди окреслені особистим сенсом. Якщо 
у звичайній неконфліктній юридично 
значущій ситуації особистість здійснює 
правомірні вчинки без акцентуації мо-
тивів, завдяки сформованій у ній рані-
ше правовій настанові (готовності діяти 
в межах правової регламентації), то під 
час конфлікту в юридичній галузі, ок-
рім настанов, поведінку суб’єктів виз-
начає і мотивація [5, с. 14–18].

Кожна зі сторін, вважаючи свої дії 
правильними, а отже, справедливими, 
спрямовує зусилля на захист власного 
інтересу, який, перебуваючи у сфері 
правового регулювання, набуває ознак 
інтересу правового, що створює для 
суб’єктів можливість перейти від захис-
ту взагалі до його правової форми, залу-
чити професійних правозахисників.

Привертає увагу той факт, що конст-
руктивні характеристики суб’єктив-
ної сторони юридичного конфлікту та 
суб’єктивної сторони правопорушення 
(яке по сутті є конфліктом) дуже схожі 
та визначаються за допомогою таких 
категорій, як мета, мотив. Щоправда, 
теоретична модель складу правопору-
шення дещо складніша, оскільки вико-
нує дуже важливу функцію юридичної 
кваліфікації суспільно небезпечних 
ді янь. Отже, суб’єктивна сторона юри-
дичного конфлікту, як елемент його 
структури, дає змогу скласти більш 
точну картину подій, доповнити її ін-
формативно за рахунок психологічної 
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характеристики. Проте у правозахис-
ній діяльності аналіз та аргументація 
мотиву, мети, психічного ставлення осо-
би до дії або її результату вимагають на-
явності професійних навичок та знань, 
відповідного життєвого досвіду, іноді 
проведення психологічної експертизи. 

У результаті звичайна психологічна 
складова конфлікту набуває виключ-
ного значення, якщо професійно аналі-
зується з використанням конструкцій 
теорії правової поведінки. Доведення 
наявності або відсутності однієї з пси-
хологічних рис, що є функцією захис-
ту, тягне за собою настання або виклю-
чення правових наслідків, що входили 
до правозахисних завдань.

Певний інтерес у ракурсі обраної те-
матики для сфери правового захисту 
становить питання об’єкта захисту, 
який у різних аспектах можна співста-
вити зі схожими або ідентичними яви-
щами. Так, наприклад, визначаючи 
об’єкт правового захисту, адвокат або 
представник потерпілого звертаються 
до наукових конструкцій структури 
правовідносин, де як структурний ком-
понент виокремлюється об’єкт складу 
правопорушення, де є потреба визна-
чення об’єкта та предмета, а також до 
складу юридичного конфлікту. Отже, у 
ході дослідження фактичних обставин 
справи, намагаючись ознайомитися з 
істинними причинами спору, захисник 
у процесі інтелектуальної діяльності 
використовує декілька понять об’єкта: 
об’єкт захисту; об’єкт юридичного кон-
флікту; об’єкт правовідносин; об’єкт 
правопорушення. Кожний із них дає 
можливість охарактеризувати жит-
тєву ситуацію в різних площинах, що 
відповідає принципові всебічності вив-
чення ситуації, обґрунтованості прий-
нятого рішення та справедливості [6, 
с. 321–422; 7, с. 52].

Якщо об’єкт у галузі правових від-
носин – це завжди повний ресурс (ма-
теріальна чи духовна цінність), що 
знаходиться у сфері правового регулю-
вання, на заволодіння, споживання або 
захист якого спрямовується активність 
суб’єктів права, то щоб стати об’єктом 
юридичного конфлікту, цей ресурс 

по винен знаходитись у центрі пере-
хрещення інтересів різних соціальних 
суб’єктів.

Слід визначити декілька специфіч-
них моментів, що відображають особ-
ливості об’єкта юридичного конфлікту. 
ПоVперше, ці об’єкти не обов’язково 
повинні мати правові ознаки, як, на-
приклад, предмети власності, але 
одержати їх законно (зокрема, право 
користуватися цим об’єктом) мож-
на тільки через юридичну процедуру. 
ПоVдруге, нерідко в юридичному конф-
лікті об’єкт має неподільний характер: 
тобто право на будьVщо. Така ситуація 
вимагає вироблення та прийняття при-
нципово полярних рішень (на користь 
лише одного з претендентів), або юри-
дично закріплених процедур спільно-
го володіння (користування) об’єктом. 
Нарешті, поVтретє, юридичний конф-
лікт може фактично і не мати об’єкта, 
отже, це буде безоб’єктний конфлікт. 
Наприклад, коли має місце ситуація го-
строго теоретикоVправового спору (ког-
нітивний юридичний конфлікт), або 
йде боротьба за міжособистісне доміну-
вання в організації, що лише поступово 
набуває правових ознак.

Оскільки об’єкт конфлікту стосуєть-
ся статусу особи, його інтересів або со-
ціальних цінностей, то всі ці елементи 
можуть бути врегульовані правом, і в ць-
ому випадку сам конфлікт набуває пра-
вового аспекту. Так, у трудовій супере-
чці, що стосується звільнення з роботи, 
неминуче фігурують трудові правовід-
носини, і всі основні розбіжності між 
суб’єктами розв’язуються юридичним 
шляхом. Значне правове наповнення 
мають конфлікти міжнародного харак-
теру, об’єкти яких звичайно пов’язані з 
інтересами, що закріплюються норма-
ми міжнародного права або відповідни-
ми міждержавними угодами [7]. 

Об’єктом юридичного конфлікту 
мо жуть виступати відносини, що по -
     в’я зані з будьVяким елементом со ці-
альноVправової реальності і визначають 
цільові установки особистих, групових, 
суспільних, державних інтересів.

Якщо об’єкт соціального конфлікту 
та об’єкт юридичного конфлікту мо-
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жуть не співпадати за своїми понятій-
ними характеристиками, то об’єктивна 
сторона цілком співпадає. Змістовне 
співвідношення спостерігається також 
із об’єктивною стороною складу право-
порушення, що по суті є одним із видів 
юридичної форми соціального конф-
лікту. Так, наприклад, Т.В. Худойкіна 
вказує на те, що об’єктивною стороною 
юридичного конфлікту є зовнішні дії, 
які можуть бути як юридично ней-
тральними, так і юридично значущими 
[5, с. 14–18].

Слід погодитися з позицією, що в 
контексті визначення структури юри-
дичного конфлікту ми можемо спос-
терігати різноманітні дії, які вказують 
на динаміку соціальної взаємодії, що 
з позицій закону можна охарактери-
зувати як нейтральні. Проте для юри-
дичної процедури, здійснення юридич-
ної кваліфікації за основу беруться ті 
дії, які мають правове значення та які 
свідчать про наявність або відсутність 
ознак об’єктивної сторони. У процесі 
захисту правова позиція потерпіло-
го або обвинуваченого, підозрюваного 
може бути кардинально протилежною 
відносно обвинувачення, а тому метою 
захисту в процесі доведення істини 
може бути спростування окремих ознак 
об’єктивної сторони. Це завдання вирі-
шується більш успішно, якщо до уваги 
беруться додаткові ознаки об’єктивної 
сторони юридичного конфлікту – юри-

дично нейтральні дії та перспективні 
наслідки, що дають змогу доповнити 
аргументацію наявності або відсутності 
причинноVнаслідкового зв’язку між 
дією та негативними наслідками.

Âèñíîâêè
1. Ураховуючи динаміку суспіль-

них відносин сучасного українського 
суспільства, яка значною мірою обу-
мовлюється тенденціями інтеграції та 
глобалізації, привертає увагу той факт, 
що проблематика юридичного конф-
лікту не втрачає своєї актуальності, а 
навпаки – знаходить відображення в 
наукових працях представників різних 
галузей правових знань, а також у пра-
цях фахівців політичних наук, держав-
ного управління тощо. Основними про-
блемами, що висвітлюються в науко-
вих дослідженнях, є питання типології 
юридичного конфлікту, його розвитку, 
умов та засобів попередження, виявлен-
ня або подолання тощо.

2. Разом з тим, практика правового 
регулювання в Україні потребує вирі-
шення загальносоціальних проблем 
між  народної співпраці, культурного 
або національного розвитку сучасного 
демократичного суспільства, ставить 
завдання вироблення дієвих механіз-
мів зняття соціальних протиріч, а от-
же, надання теоретичним моделям 
прикладного характеру, що сприятиме 
стабілізації та гармонізації суспільного 
життя.
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