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Фiлософськi, iсторичнi,
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держави i права
Андрiюк В. В.

Стадiї юридичного прогнозування: питання методологiї
УДК 340.11; 340.116

Стратегiчне управлiння соцiальною системою та адекватне правове регулювання
суспiльних вiдносин викликає необхiднiсть наукового аналiзу процесу визначення
перспектив i тенденцiй розвитку державно-правової дiйсностi та шляхiв
найiмовiрнiшого досягнення цiлей суспiльства в державно-правовiй сферi. Процес
юридичного прогнозування вiдзначається досить складною структурою, що
включає доволi громiздкий методологiчний iнструментарiй, а тому потребує чiткого
визначення послiдовностi його застосування, чим i зумовлюється загальна логiка,
стратегiя та методика прогностичного дослiдження. Проте вказана проблема, як i
прогностичний пiдхiд загалом, в загальнотеоретичнiй юридичнiй науцi не одержав
належного розвитку, що й актуалiзує необхiднiсть розробки процедури юридичного
прогнозування.
Основною метою даної статтi є визначення процесуальної структури та загальної
схеми юридичного прогнозування, для досягнення якої будуть проаналiзованi деякi
проблемнi питання видiлення самостiйних етапiв процесу юридичного прогнозування,
що впливає на послiдовнiсть застосування окремих методологiчних прийомiв пiд час
проведення юридичного прогнозування.
Очевидно, що при ранжуваннi та дезагрегацiї процесу прогнозування можна
видiляти рiзну номенклатуру його етапiв. Але при цьому слiд пам’ятати, що в основi
видiлення кожної стадiї прогнозування повиннi бути покладенi мета, завдання, предмет
та змiст роботи, методологiя, результат, якi характеризують самостiйнiсть кожної
стадiї. В лiтературi з прогностики подається лише спрощений та дещо умовний
перелiк стадiй прогнозування iз загальною характеристикою кожної з них. Так,
I. В. Бестужев-Лада називає в рiзних джерелах вiд 7 до 12 стадiй соцiального
прогнозування. Серед основних вiн видiляє передпрогнозну орiєнтацiю, побудову
базової (вихiдної) моделi об’єкта прогнозування, формування системи показникiв
6

прогнозного фону, експлораторну розробку, нормативну розробку, верифiкацiю
одержаних прогнозних даних та генерацiю рекомендацiй по оптимiзацiї цiльових,
програмних, планових, проектних та iнших рiшень в сферi управлiння [1, с. 1314]. В бiльш конкретизованому i повному перелiку називаються такi стадiї як:
1) передпрогнозна орiєнтацiя; 2) побудова вихiдної (базової) моделi; 3) збiр даних
прогнозного фону; 4) побудова динамiчних рядiв розвитку показникiв; 5) побудова серiї
гiпотетичних (попереднiх) пошукових моделей прогнозованого об’єкта; 6) побудова серiї
гiпотетичних нормативних моделей; 7) уточнення (вiдносна верифiкацiя) гiпотетичних
моделей; 8) побудова остаточної серiї пошукових i нормативних прогностичних
моделей; 9) генерацiя рекомендацiй для цiлепокладання, планування, програмування,
проектування, управлiння взагалi; 10) побудова серiї постiмовiрнiсних прогностичних
моделей-сценарiїв; 11) експертне обговорення (експертиза) прогнозу та рекомендацiй;
12) нова передпрогнозна орiєнтацiя [2, с. 29-30].
Схожу позицiю щодо цього питання займає В. П. Горбатенко, який процес
здiйснення прогнозiв в сферi полiтики розбиває на 10 етапiв: 1) розробка програми
дослiдження; 2) побудова вихiдної (базової) моделi прогнозованого об’єкта; 3)
збiр контексту прогнозування; 4) побудова передмодельних сценарiїв; 5) створення
серiї гiпотетичних пошукових моделей; 6) побудова серiї гiпотетичних нормативних
моделей; 7) оцiнка достовiрностi, точностi i обґрунтованостi прогнозу; 8) вироблення
рекомендацiй для рiшень у сферi управлiння; 9) експертиза пiдготовленого прогнозу
i рекомендацiй та їх доробка з урахуванням обговорення, здача їх замовнику;
10) спiвставлення матерiалiв розробленого прогнозу з новими даними прогнозного
контексту i започаткування нового циклу дослiджень [3, с. 101-112].
В. Лисичкiн видiляє в одному варiантi три стадiї прогнозування (ретроспекцiя,
дiагноз та прогноз) [4, с. 475], в iншому – разом iз В. Александровим веде мову
про три перiоди прогнозування (ретроспекцiя, дiагноз, прогноз), кожен з яких,
в свою чергу, складається iз трьох стадiй (визначення об’єкта прогнозу, вибiр
методiв прогнозу, процес створення прогнозу) [5, с. 113]. Тристадiйностi процесу
прогнозування притримуються i Н. Стефанов, Н. Яхiєл та С. Качаунов (див.: [6, с.
113]), В. В. Косолапов (див.: [7, с. 145-147]). Щоправда, В. В. Косолапов в iншiй версiї
диференцiацiї процесу прогнозування видiляє п’ять етапiв розробки прогнозу (див.: [8,
с. 70]). Iнодi видiляють чотири основнi етапи прогностичного дослiдження, якими є
аналiтичний етап, дослiдницьке (пошукове) прогнозування, програмне прогнозування
i так званий “органiзацiйний” етап (див.: [9, с. 139-142]). Дещо схожою до попереднiх
є номенклатура етапiв прогнозування, що мiститься в збiрнику науково-нормативних
термiнiв “Прогностика. Терминология” (1990), в якому називається передпрогнозна
орiєнтацiя, а також такi етапи прогнозування як прогнозна ретроспекцiя, прогнозний
дiагноз, прогнозна проспекцiя, верифiкацiя прогнозу, коректування прогнозу та синтез
прогнозу [10, с. 12-13].
В. М. Сирих видiляє сiм стадiй юридичного прогнозування, якими є: 1)
пiдготовка завдання на прогноз, тобто документа, який визначає: а) цiлi та завдання
прогностичного дослiдження; б) об’єкт прогнозування; в) гiпотези дослiдження;
г) вимоги, яким повинен вiдповiдати прогноз; д) дослiдницькi процедури; е)
форму викладу i подання результатiв дослiдження. На основi завдання на
прогноз складається розгорнутий органiзацiйно-технiчний (координацiйний) план
прогностичного дослiдження; 2) вивчення об’єкта прогнозування в реальному життi,
його безпосередньому буттi та встановлення його якiсних i кiлькiсних характеристик;
3) дослiдження конкретно-iсторичних умов iснування та функцiонування об’єкта
прогнозування з метою виявлення факторiв, що здiйснюють вплив на дослiджуваний
об’єкт; 4) побудова математичної моделi, що описує систему зв’язкiв i вiдношень
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дослiджуваного об’єкта iз зовнiшнiми факторами; 5) виявлення якiсних i кiлькiсних
характеристик соцiально-правових факторiв, що здiйснюють вплив на об’єкт
прогнозування, та визначення форми i тiсноти зв’язку мiж факторами i дослiджуваним
об’єктом; 6) концептуальний аналiз кiлькiсних даних, одержаних на п’ятiй стадiї
дослiдження; 7) складання прогнозу або пiдготовка наукових статей i наукових звiтiв,
iнших форм об’єктивацiї результатiв, одержаних в ходi дослiдження [11, с. 422-426].
В. А. Журавель щодо кримiналiстичного прогнозування притримується подiлу на
три стадiї (передпрогнозну, власне прогностичну та реалiзацiйну) i п’ять процедур
(передпрогнозної орiєнтацiї, дiагнозу, проспекцiї, верифiкацiї, вироблення рекомендацiй
на пiдставi прогнозних даних) [12, с. 169-170].
Звичайно, процес прогнозування єдиний, цiлiсний, а тому будь-яке видiлення його
стадiй (етапiв) є до певної мiри умовним. Проте, певна логiчна послiдовнiсть дiй, що
реалiзується в процесi прогнозування, певний порядок застосування методологiчного
iнструментарiю, а також однотипнiсть окремих процедур i спiльнiсть мети та
завдань певних груп дiй по прогнозуванню дозволяє стверджувати про наявнiсть
визначеної процесуальної структури прогнозування, яка втiлюється в детермiнованiй
кiлькостi етапiв (стадiй) як логiчно завершених елементiв цiєї структури. Зрештою,
прогнозування, розглядуване в гносеологiчному аспектi, постає як “упорядкована
послiдовнiсть пiзнавальних операцiй, сенсорно-перцептивних i рацiональних логiчних
дiй” [13, c. 82], якi умовно можна об’єднати в певнi етапи (стадiї).
Для юридичного прогнозування характерна та ж послiдовнiсть стадiй, що i
для соцiального загалом. Проте, очевидно, виходячи iз специфiки прогностичного
дослiдження держави та права, доцiльно окремо вести мову про стадiї (етапи)
юридичного прогнозування. Крiм того, в кожному конкретному випадку проведення
юридичного прогнозування слiд виходити iз наявного стану справ i формувати
iндивiдуальний пiдхiд до прогностичного дослiдження. При цьому на деяких стадiях
iнодi доцiльно бiльш ґрунтовно та детально проводити дослiдження, окремi стадiї
можна сумiстити або переставити, виходячи iз потреб i мотивiв зручностi та
рентабельностi прогностичного дослiдження. Так, наприклад, верифiкацiю одержаних
результатiв прогнозування можна (i, в принципi, доцiльно) проводити не тiльки на
завершення прогностичного дослiдження, але й окремо пiсля деяких стадiй (зокрема,
попередню верифiкацiю можна здiйснити i пiсля перспективного прогнозування, i пiсля
нормативного прогнозування).
Виходячи з усього вищесказаного, можна видiлити сiм основних стадiй (етапiв)
юридичного прогнозування: 1) передпрогнозна орiєнтацiя; 2) збiр та системний
аналiз даних про об’єкт прогнозування та прогнозний фон з метою виявлення
закономiрностей, тенденцiй розвитку дослiджуваного об’єкта та його характеристик
(аналiтичний етап); 3) перспективне прогнозування; 4) нормативне прогнозування; 5)
верифiкацiя одержаної системи прогнозiв; 6) коректування прогнозу; 7) формування
рекомендацiй для дескриптивного передбачування (планування, проектування,
програмування, управлiння в цiлому).
Перспективне (дослiдницьке, пошукове) та нормативне (цiльове) прогнозування є
об’ємними, досить важливими, практично визначальними стадiями єдиного, цiлiсного
процесу юридичного прогнозування, в результатi яких одержуються вiдповiднi
види прогнозiв (перспективнi та нормативнi). На цих стадiях задiюється чи
не ввесь методологiчний iнструментарiй конкретного прогностичного дослiдження,
здiйснюється основний обсяг дiй суб’єкта прогнозування. Тому, недаремно деякi автори,
окрiм вищеназваних, ведуть мову ще тiльки про двi основнi стадiї прогнозування:
аналiтичний етап (що передує їм) i так званий “органiзацiйний” етап (яким i
завершується прогностичне дослiдження) (див., наприклад [14, с. 139-142]). З огляду на
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це, особливо актуалiзується необхiднiсть загальнотеоретичного аналiзу перспективних
та нормативних прогнозiв в юридичнiй науцi. Оскiльки аналiз перспективного та
нормативного прогнозування здiйснювався в наступних працях [15-16], то зосередимо
увагу на короткiй характеристицi iнших стадiй.
Передпрогнозна орiєнтацiя, не зважаючи на своє пропедевтичне значення, є, тим
не менше, надзвичайно важливою стадiєю прогностичного дослiдження. Адже, саме
на цьому етапi прогнозування виконується великий обсяг робiт, який, як правило,
зводять до наступних десяти пунктiв: 1) точне визначення рамок i характеру
об’єкта; 2) точне визначення особливостей предмета; 3) формулювання предметної
та наукової проблеми; 4) формулювання мети дослiдження; 5) постановка завдань
дослiдження; 6) складання робочих гiпотез; 7) визначення часового iнтервалу, на
основi якого будується прогноз, та iнтервалу, на який розрахований прогноз; 8)
вибiр методiв дослiдження; 9) встановлення структури (методики) дослiдження; 10)
вирiшення органiзацiйних питань дослiдження [17, с. 53-54]. Реалiзацiя всiх цих пунктiв
дозволяє логiчно правильно побудувати прогностичне дослiдження та визначити його
межi. Крiм того, якщо науково обґрунтовано, логiчно послiдовно та математично
точно пiдiйти до реалiзацiї всiх завдань передпрогнозної орiєнтацiї, то можна бiльш
економно витрачати ресурси дослiдницького комплексу (в першу чергу, людськi, часовi
та фiнансовi) шляхом мiнiмiзацiї кiлькостi верифiкацiй та коректувань прогнозних
моделей, попереднiх прогнозiв. Хоча, з iншого боку, iнодi досить проблематично точно
визначити наперед ввесь комплекс необхiдних дiй (наприклад, з огляду на невивченiсть
об’єкта прогнозування).
Так званий аналiтичний етап юридичного прогнозування передбачає, в першу чергу,
детальний збiр та аналiз iнформацiї про дослiджуваний об’єкт, а також даних стосовно
прогнозного фону з метою виявлення закономiрностей, тенденцiй їх розвитку. На цьому
етапi здiйснюється побудова вихiдної (базової) моделi об’єкта прогнозування. При
цьому слiд особливо уважно пiдiйти до аналiзу характеристик об’єкта прогнозування i,
насамперед, кiлькiсних характеристик (параметрiв прогнозованого об’єкта). Звичайно,
природа державно-правових явищ не дає можливостi строго формалiзувати об’єкт
дослiдження i сам процес прогнозування. Проте, все-таки, варто максимально
намагатись, коли це можливо, побудувати цiлiсну систему кiлькiсних та якiсних
характеристик об’єкта прогнозування та факторiв, що впливають на його розвиток,
з метою обґрунтованого дослiдження та виявлення майбутнього стану дослiджуваного
об’єкта державно-правової дiйсностi.
Верифiкацiю та коректування прогнозу, в принципi, доцiльно проводити, коли
виникає потреба в цьому. Проте, в будь-якому випадку, пiсля перспективного та
нормативного прогнозування слiд здiйснити верифiкацiю та вiдповiдне коректування
результатiв цих стадiй прогностичного дослiдження, внаслiдок чого повинна бути
сформована необхiдна i достатня кiлькiсть прогностичних висловлювань щодо
майбутнього розвитку того чи iншого об’єкта державно-правової дiйсностi, назрiваючих
проблем стосовно нього, а також можливих шляхiв змiни розвитку цього об’єкта та
вирiшення проблем, що його стосуються.
Треба сказати, що верифiкацiю доцiльно проводити, звичайно, iншим суб’єктом
прогнозування або iз застосуванням iнших методiв (результативнiсть яких перевiрена
на практицi), а також, можливо, шляхом аналiзу альтернативних даних щодо об’єкта
прогнозування та прогностичного фону.
В результатi аналiзу одержаної системи прогностичних висловлювань формується
цiлий пакет рекомендацiй для прийняття конструктивних рiшень, реалiзацiя яких
дозволить позитивно вплинути на розвиток дослiджуваного об’єкта. Причому, в
цьому планi слiд забезпечити належний зв’язок прогнозування з дескриптивним
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передбачуванням, для чого рекомендацiї щодо прийняття рiшень слiд належним чином
сформулювати i вiдповiдно документально оформити.
Таким чином, цiлком зрозумiло, що будь-яке видiлення в єдиному i неперервному
процесi прогностичного дослiдження певних стадiй є до певної межi умовним, адже
окремi стадiї можуть повторюватися кiлька разiв (або окремi комплекси дiй можуть
реалiзовуватись порцiями), iншi – переставлятись мiсцями. Проте, не зважаючи на це,
в кожному конкретному випадку прогностичного дослiдження повинна втiлюватися
загальна логiка процесу прогнозування, повинна iснувати певна послiдовнiсть дiй,
застосування методологiчного iнструментарiю.
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Андрiюк В.В. Стадiї юридичного прогнозування: питання методологiї
В статтi автор намагається дослiдити деякi методологiчнi питання процедури юридичного
прогнозування. При цьому дається визначення стадiй юридичного прогнозування, коротко
аналiзуються стратегiя розробки юридичних прогнозiв та етапи юридичного прогнозування.
Ключовi слова: юридичне прогнозування, стадiї юридичного прогнозування.
Андриюк В.В. Стадии юридического прогнозирования: вопросы методологии
В статье автор пытается исследовать некоторые методологические вопросы процедуры юридического
прогнозирования. При этом определяются стадии юридического прогнозирования, кратко
анализируются стратегия разработки юридических прогнозов и этапы юридического прогнозирования.
Ключевые слова: юридическое прогнозирование, стадии юридического прогнозирования.
Andriyuk V.V. Stages of the Juridical Forecasting: Methodological Questions
In the article the author tries to investigate some methodological problems of the stages of the juridical
forecasting. Besides, the deﬁnition of the stages of the juridical forecasting is given, strategy of generation
of the juridical forecasts and phases of the juridical forecasting are shortly analyzed.
Keywords: juridical forecasting, stages of the juridical forecasting.

Васечко Л. О.

Поняття, сутнiсть та правовi ознаки глобалiзацiї
УДК 340.1

Постановка проблеми. Глобалiзацiя є термiном, що занадто часто вживається
та якому можна надати найрiзноманiтнiшi визначення [15]. Не можна сказати, що саме
iснування глобалiзацiї є неоспорюваним фактом, але можна стверджувати, що дане
явище викликає пiдвищений iнтерес сьогоднi.
Поширення проблем, що набули свiтового характеру (тероризм, фiнансова криза,
екологiчнi проблеми тощо), обумовлюють необхiднiсть ґрунтовного дослiдження як
самих глобальних проблем, так i їх причин та наслiдкiв з метою пошуку шляхiв
подолання таких проблем.
Разом з тим неможливо не звернути увагу на появу антиглобалiстських рухiв
(наприклад, G20 Meltdown, “Соцiальний форум Женевського озера”), якi привертають
увагу до своїх переконань, зокрема, шляхом проведення акцiй протесту.
Все це говорить про актуальнiсть дослiдження такого явища, з яким незмiнно
пов’язують майже усi подiї, що вiдбуваються в свiтi.
Мета даної статтi – з’ясувати значення поняття “глобалiзацiя”, його сутнiсть, а
також те, яким чином це явище впливає на правову сферу суспiльного життя.
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Термiн “глобалiзацiя” дедалi частiше
зустрiчається у науковiй лiтературi. Разом з тим, широкого вжитку вiн набув порiвняно
нещодавно. Прийнято вважати, що даний термiн вперше з’явився у 80-х роках ХХ
столiття i був введений американським вченим Т. Левiттом. Але про глобальнi
проблеми почали говорити дещо ранiше – наприкiнцi 60-х рокiв. Незважаючи на
значну кiлькiсть наукових дослiджень як захiдних науковцiв (Т. Палмер, Б. Лiндсi,
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Зб. Бжезiнський, Д. Хелд, I. Бек та iн.), так i вчених – представникiв пострадянських
країн (М. Н. Марченко, Х. А. Барлибаєв, С. В. Полєнiна, О. Г. Бiлорус, В. М. Бебик,
С. О. Шергiн, Л. О. Дегтярьова та iн.), на сьогоднi не iснує єдиного пiдходу до розумiння
поняття “глобалiзацiя”.
Виклад основного матерiалу. Ставлення до глобалiзацiї, її причин та наслiдкiв
– неоднозначне. Прибiчники глобалiзацiї надiляють дане явище позитивними рисами, i
навпаки – їх опоненти характеризують глобалiзацiйнi процеси виключно з негативного
боку, пов’язуючи з ними всi можливi проблеми сучасностi. В загальному виглядi
у ставленнi до глобалiзацiї можна умовно видiлити чотири напрями: 1) позитивне
ставлення до глобалiзацiї, обґрунтування необхiдностi формування “свiтової держави”,
представникiв даного напряму прийнято називати глобалiстами; 2) антиглобалiзм –
вкрай негативне ставлення до глобалiзацiйних процесiв та їх наслiдкiв; 3) визнання як
позитивних, так i негативних сторiн даного процесу (альтерглобалiсти); 4) заперечення
глобалiзацiї як такої або ж ствердження, що на сьогоднi процеси глобалiзацiї
припинились i почались зворотнi процеси (скептики). Розглянемо бiльш детально
названi напрями.
Представники першого напряму, аргументуючи власну позицiю, перш за все
спростовують аргументи своїх опонентiв та висвiтлюють позитивнi наслiдки
глобалiзацiї (наприклад, Б.Лiндсi, Т. Палмер) або ж вказують на взаємозв’язок
глобалiзацiї та концепцiї стiйкого розвитку (Х. А. Барлибаєв). В цiлому дослiдники,
що розглядають глобалiзацiю як позитивне явище дають їй наступнi визначення.
- Глобалiзацiя – це часткова або повна лiквiдацiя встановлених державами обмежень
мiжнародної торгiвлi i виникнення, як наслiдок, складної свiтової системи виробництва
та обмiну, що дедалi бiльше набуває iнтегрований характер [11]. - Глобалiзацiєю
є багатовимiрний, об’єктивний процес становлення глобальної спiльноти людей в
масштабi всього людства в єдностi з природною сферою планети Земля, замiна
локальних, iзольованих форм та норм життєдiяльностi людей загальносвiтовими,
формування одноманiтностi, взаємодiї та взаємообумовленостi рiзних бокiв життя
окремих континентiв, країн, народiв та людей в рамках єдиного свiту, в умовах
розповсюдження принципiв свободи особистостi, а також вiдкритостi i усунення
бар’єрiв на шляху до встановлення матерiальних, iнтелектуальних, духовних, етичних,
естетичних та iнших форм спiлкування мiж людьми [2, с. 13].
Глобалiзацiя – це природнiй процес; це комфорт, який можливий тiльки за певних
полiтичних i правових стандартiв [8].
Позитивними моментами даного пiдходу є: - дослiдження певних стандартiв життя;
- вироблення певних умов, механiзмiв взаємодiї у глобальному свiтi; - прагнення
подолання перешкод для створення глобального суспiльства або держави (переважно
– негативних явищ). Недолiками глобалiзму є: - ненадання належної уваги проблемам
та негативним явищам, що породженi глобалiзацiєю; - прагнення досягти ”загального
блага” будь-якою цiною; - невизнання диктатури провiдних держав та наднацiональних
утворень.
Представники другого напряму (антиглобалiсти) стверджують, що глобалiзацiя
породжує велику кiлькiсть проблем, тягне за собою зниження прозоростi та
контрольованостi соцiальних процесiв тощо. Яскравим визначенням, що характеризує
вiдношення до глобалiзацiї представникiв даного напряму є наступне: “Глобалiзм
– це система абсолютної економiчної та полiтичної влади нових глобальних
монополiстичних корпорацiй, якi вийшли з-пiд контролю нацiй-держав свого
походження i базування.. . . Сучасний глобалiзм має однополюсний, однополярний
характер. Його загрози стають невiдворотними i абсолютними” [3].
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Слiд зазначити, що представникiв даного напряму значна кiлькiсть як у наукових
колах, так i серед населення. Досить часто антиглобалiсти проводять акцiї протесу (в
основному пiд час проведення самiтiв, з’їздiв мiжнародних органiзацiй). Наприклад, 1
квiтня 2009 р. в Лондонi вiдбувались масовi акцiї протесту, пов’язанi з проведенням
самiту “Великої двадцятки”, в яких взяли участь близько чотирьох тисяч осiб
[13]. Доречно також звернути увагу на той факт, що серед антиглобалiстiв iснує
так званий “Чорний блок” ультрарадикалiв та анархiстiв, якi, власне, i руйнують
вiтрини магазинiв, банкiв, “Макдоналдсiв”. Переважна ж бiльшiсть антиглобалiстiв
стверджують, що вони є противниками не самої глобалiзацiї як явища, а негативних
тенденцiй, що її супроводжують, i називають себе “альтерглобалiстами” [13; 1]. Проте
альтерглобалiсти не так радикально налаштованi i цiллю їх є пошук способiв подолання
проблем, породжених глобалiзацiєю, та можливостей використання її благ.
Позитивними моментами дiяльностi антиглобалiстiв є: - привертання уваги
суспiльства до найгострiших проблем сьогодення; - доведення до вiдома представникiв
наднацiональних органiзацiй вкрай негативне ставлення суспiльства до їх певних
дiй; - iнформування населення про негативнi сторони дiяльностi мiжнародних
органiзацiй, транснацiональних корпорацiй (наприклад, використання дитячої працi
при виготовленнi продукцiї певних корпорацiй). Разом з тим, недолiками даного
пiдходу є: - агресивнi методи вираження власної позицiї (пiд час демонстрацiй
руху антиглобалiстiв досить часто пошкоджується майно, людям наносяться тiлеснi
ушкодження тощо); - ненадання належної уваги благам глобалiзацiї; - створення мiфу,
що глобалiзацiя є негативним явищем.
Найбiльшу кiлькiсть дослiджень глобалiзацiї можна вiднести до третього напряму.
Представники даного напряму (альтерглобалiсти) оцiнюють глобалiзацiю як явище
неоднозначне, як об’єктивно iснуючий процес, наслiдками якого є як позитивнi, так
i негативнi явища. Наведемо для прикладу декiлька визначень, найбiльш характерних
для представникiв даного напряму.
Глобалiзацiя – це процес, в результатi якого свiт стає бiльш пов’язаним i бiльш
залежним вiд усiх його суб’єктiв [6, с. 86].
Глобалiзацiя – це макромасштабний, багатоплановий, iз внутрiшнiми протирiччями
процес нарощення спiльного в свiтових системах: економiчнiй, полiтичнiй, соцiальнiй
та правовiй [8, с. 12].
Глобалiзацiя є об’єктивним невiдворотним явищем, яке вiдбувається в
сьогоднiшньому свiтi незалежно вiд ставлення людей до нього [16, с. 58].
Як ми бачимо, спiльним для альтерглобалiстiв є: - визнання процесiв глобалiзацiї
об’єктивними та невiдворотними; - визнання як негативних явищ, так i переваг
глобалiзацiї; - прагнення дослiдити це явище якомога глибше з тим, щоб мати змогу
використовувати переваги та запобiгати загрозам глобалiзацiї; - прагнення побудови
певної “лiнiї поведiнки” в умовах глобалiзацiї.
Представники четвертого напряму (скептики) схиляються до думки, що
“. . . глобалiзацiя – єднiсть свiту, культур, нацiй – є нiчим iншим, як глобальним
обманом, можливо, навмисно кимось створеним” [9] або ж дослiджують можливi
альтернативи глобалiзацiї – “оберненi форми глобалiзацiї” (наприклад, регiоналiзацiю,
вестернiзацiю тощо) [5]. Перевагами цього напряму, на нашу думку, є: - дослiдження
можливих сценарiїв розвитку подiй у неглобалiзованому свiтi; - придiлення уваги
менш масштабним явищам (регiоналiзацiї, локалiзацiї тощо); - деякою мiрою сприяє
зменшенню ажiотажу навколо глобалiзацiї, якiй приписуються усi можливi подiї
у свiтi. Водночас даний пiдхiд не є ефективним, адже питанням, пов’язаним з
глобалiзацiєю не придiляється увага або придiляється недостатня увага, процеси
глобалiзацiї пiдмiняються iншими поняттями, що призводить до плутанини.
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Визнання як недолiкiв, так i переваг глобалiзацiї (третiй напрям вiдношення
до глобалiзацiї), на нашу думку, є найбiльш доцiльним та, власне, обґрунтованим.
Пiдтвердження цих положення мiстяться i в нормативних актах. Так, у Декларацiї
Конференцiї Головуючих осiб нацiональних парламентiв “Парламентське бачення
мiжнародного спiвробiтництва на зорi третього тисячолiття” (Нью-Йорк, штабквартира ООН, 30 серпня – 1 вересня 2000 року) зазначено: “Глобалiзацiя створює
нову ситуацiю. Збiльшення обсягiв торгiвлi, новi технологiї, зростання iноземних
iнвестицiй та розширення обмiну iнформацiєю призводить до економiчного зростання
та прогресу людства. Однак все це допомогло розвинутим країнам бiльше, нiж
країнам, що розвиваються; останнi стикаються з серйозними проблемами при виконаннi
мiжнародних торгових угод”.
Спробуємо дати визначення поняттю “глобалiзацiя” шляхом окреслення основних
ознак, притаманних даному явищу. Ознаки глобалiзацiї – це незаперечнi, найбiльш
характернi риси, притаманнi даному явищу.
Перш за все, слiд зауважити, що, незважаючи на величезну кiлькiсть пiдходiв до
визначення поняття “глобалiзацiя”, майже у всiх зазначено, що вона являє собою процес
[17, с. 3; 11, с. 83; 8, с. 5; 6, с. 87].
По-друге, глобалiзацiя має об’єктивний характер, адже вiдбувається незалежно вiд
волi суб’єктiв глобалiзацiї [12]. Це положення є дещо дискусiйним. Прибiчники теорiї
вестернiзацiї, дослiдники панамериканiзму стверджують, що процесами глобалiзацiї
управляють США, транснацiональнi корпорацiї тощо. Наприклад, Г. М. Вельямiнов,
стверджує, що глобалiзацiя є об’єктивним процесом, але, як i всi подiбнi процеси, – це
процес керований [14, с. 111]. У цiлому погоджуючись з тим, що мiжнароднi органiзацiї,
провiднi країни свiту певною мiрою скеровують процеси глобалiзацiї, нав’язують рештi
держав умови iснування, все ж зазначимо, що з нашої точки зору глобалiзацiя виникла
внаслiдок еволюцiї людства, ним породжена, але некерована. Тобто вплинути на
процеси глобалiзацiї можна, певним чином змiнити їх, але неможливо передбачити
наслiдки такого впливу, а також зупинити данi процеси.
По-третє, глобалiзацiя (вiд лат. Globus – куля; фр. Global – всезагальний має
два значення: 1) охоплює всю земну кулю; всесвiтнiй; 2) всебiчний, взятий в цiлому;
загальний, масштабний, повний, унiверсальний [10, с. 32]) безумовно є загальносвiтовим
процесом, який охоплює усi без винятку сфери суспiльного життя, всi процеси та явища,
що вiдбуваються у свiтi.
Наступна ознака випливає з попередньої, оскiльки глобалiзацiя справляє вплив
на усi сфери життя, вона сприяє утворенню взаємозв’язкiв та взаємозалежностi
мiж суб’єктами цих процесiв, сприяє загальносвiтовiй єдностi, утвердженню певних
стандартiв, унiфiкацiї норм, за допомогою яких врегульовуються такi взаємовiдносини
[17, с. 8].
П’ятою ознакою глобалiзацiї є те, про що вже згадувалося ранiше – вона є
неоднозначним явищем, являє собою двостороннiй процес, наслiдками якого є як
позитивнi, так i негативнi явища [17, с. 5; 4, с. 8].
I, нарештi, останньою ознакою глобалiзацiї є неперервнiсть, адже навiть у випадку,
коли держава буде iзольована вiд свiту, процеси глобалiзацiї обов’язково вплинуть
i на неї. Наприклад, хоча б таким чином: у разi природних катаклiзмiв, що
виникають внаслiдок дiяльностi людини (тобто бiльш розвинутих науково-технiчно
“глобалiзованих” держав), певнi змiни (клiматичнi, наприклад) вiдчують на собi й
iзольованi країни. Тому процеси глобалiзацiї неможливо перервати шляхом вiдiгрiвання
менш значної ролi в даних процесах або навiть повної iзоляцiї. Припинення глобалiзацiї
можливе тiльки у разi створення єдиної свiтової держави або шляхом знищення усiх
можливих зв’язкiв мiж державами, що на сьогоднi є, в принципi, неможливим.
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Тому, даючи загальне визначення глобалiзацiї, слiд пiд нею розумiти неперервний,
об’єктивно iснуючий, загальносвiтовий процес, який охоплює усi без винятку сфери
суспiльного життя, всi процеси та явища, що вiдбуваються у свiтi, обумовлює
виникнення взаємозв’язкiв та взаємозалежностi мiж суб’єктами глобалiзацiї,
сприяє унiфiкацiї регулювання таких взаємовiдносин та може мати як позитивнi,
так i негативнi наслiдки.
Аналiзуючи дослiдження, присвяченi глобалiзацiї, можна визначити, що це
поняття включає в себе величезну кiлькiсть процесiв, що стосуються рiзних сфер
суспiльного життя. Вiдповiдно до сфер дiї глобалiзацiйних процесiв глобалiзацiю можна
класифiкувати на: - фiнансово-економiчну; - полiтичну; - правову; - господарську; iнформацiйну; - екологiчну тощо.
Такий подiл глобалiзацiї на види є найпростiшим, але має певнi переваги. Вiдповiдно
до такої класифiкацiї глобалiзацiю можна дослiджувати не в цiлому, як неподiльне
поняття, яке охоплює систему явищ та процесiв, що вiдбуваються в усiх сферах
суспiльного життя, а й окремi її аспекти. Для комплексного дослiдження цього явища
необхiдна значна кiлькiсть ґрунтовних знань у рiзних сферах науки i тому повинна
бути залучена значна кiлькiсть науковцiв – фахiвцiв у своїх галузях. Тому набагато
простiшим є дослiдження окремо кожного аспекту глобалiзацiї i на основi таких
дослiджень можна буде дослiдити глобалiзацiю в цiлому.
У рамках даної статтi нас цiкавить перш за все глобалiзацiя правової сфери. Пiдемо
по обраному нами ранiше шляху i дамо визначення вiдповiдно до ознак дослiджуваного
явища.
Правовi ознаки глобалiзацiї – це притаманнi їй риси, якi характеризують
процеси глобалiзацiї у аспектi їх впливу на правовi iнститути. Такими ознаками є те,
що вона:
• поширюється на правовiдносини, що мають свiтове значення,
правовiдносини, якi обумовленi загальносвiтовими явищами;

або

на

• сприяє унiфiкацiї, стандартизацiї норм права, створенню єдиного правового
простору;
• сприяє зближенню правових систем.
Отже, правова глобалiзацiя – це неперервний, об’єктивно iснуючий,
загальносвiтовий процес, який поширюється на правовiдносини в усiх без винятку
сферах суспiльного життя, що мають свiтове значення, обумовлює виникнення
взаємозв’язкiв та взаємозалежностi мiж суб’єктами таких правовiдносин, сприяє
унiфiкацiї, стандартизацiї норм прав, створенню єдиного правового простору та може
мати як позитивнi, так i негативнi наслiдки.
Правову глобалiзацiю у свою чергу теж можна класифiкувати залежно вiд наслiдкiв
її дiї на позитивну та негативну.
Позитивна правова глобалiзацiя – це процес поширення стандартiв регулювання
певних суспiльних вiдносин у свiтi. Її також умовно можна роздiлити на мiждержавну
та галузеву.
Мiждержавна позитивна правова глобалiзацiя являє собою процес врегулювання
взаємовiдносин мiж державами, мiж державами та мiжнародними органiзацiями тощо,
тобто має на метi врегулювання мiжнародних вiдносин. Її виявами є, наприклад,
умови членства у певних мiжнародних органiзацiях, нормативнi акти, що стосуються
створення, повноважень, функцiонування наддержавних органiв тощо.
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Галузева позитивна правова глобалiзацiя є процесом врегулювання на
наддержавному рiвнi певних груп суспiльних вiдносин. Її можна класифiкувати шляхом
видiлення найважливiших у свiтовому масштабi напрямiв правового регулювання на:
- фiнансово-правову, тобто таку, що сприяє врегулюванню роботи фiнансових
ринкiв, потокiв фiнансiв та капiталiв, мiжнародних економiчних вiдносин;
- екологiчно-правову, тобто таку, що сприяє унiфiкацiї норм екологiчного права –
щодо охорони навколишнього природного середовища тощо;
- iнформацiйно-правову – таку, що забезпечує врегулювання на мiждержавному
рiвнi вiдносин, що стосуються поширення iнформацiї, сприяє створенню єдиного
комунiкацiйного простору;
- глобалiзацiю нормативно-правового забезпечення сфери охорони здоров’я – таку,
що забезпечує поширення єдиних стандартiв надання медичної допомоги, медичного
страхування, сприяє обмiну досвiдом у цiй сферi та можливостi залучення у разi
необхiдностi квалiфiкованих фахiвцiв тощо;
- глобалiзацiю нормативно-правового забезпечення сфери освiти та науки – сприяє
виробленню єдиних стандартiв надання освiтнiх послуг, швидкому розповсюдженню
iнформацiї щодо наукових здобуткiв, науково-технiчних винаходiв тощо та обмiну
досвiдом у цiй сферi;
- окремо слiд видiлити глобалiзацiю у сферi забезпечення прав людини, що сприяє
стандартизацiї цього напряму та забезпечує право на захист людиною своїх прав як на
рiвнi держави, так i на мiжнародному рiвнi;
- iншi види, яких можна видiлити надзвичайно багато, наприклад, глобалiзацiя у
сферi космiчного права, авторського права, морського права тощо.
Негативна правова глобалiзацiя – це процес поширення внаслiдок
глобалiзацiйних процесiв негативних тенденцiй, боротьба з якими має вiдбуватися на
свiтовому рiвнi. Пiдвидами її є кримiнальна глобалiзацiя та глобалiзацiя iнших видiв
правопорушень.
Кримiнальна глобалiзацiя – це виникнення у зв’язку з глобалiзацiйними процесами
нових видiв злочинної дiяльностi та перетворення певних злочинiв на явища свiтового
масштабу. До проявiв кримiнальної глобалiзацiї слiд вiднести такi явища, як тероризм,
органiзована злочиннiсть, злочиннiсть у економiчнiй сферi тощо. Яскравим прикладом
є злочиннiсть у сферi торгiвлi людьми. Так, вiдповiдно до Всесвiтньої доповiдi про
торгiвлю людьми, опублiкованої ООН у лютому 2009 р. 12 мiльйонiв людей у свiтi
живуть у рабствi, при цьому близько двадцяти вiдсоткiв з них – дiти.
Кримiнальну глобалiзацiю слiд вiдрiзняти вiд кримiнально-правової глобалiзацiї,
яка є пiдвидом позитивної правової глобалiзацiї i власне спрямована на запобiгання та
подолання проявiв кримiнальної глобалiзацiї.
Глобалiзацiя iнших видiв правопорушень являє собою обумовлене глобалiзацiєю
поширення порушень норм права, що не мiстять ознак злочинiв. До проявiв
цього пiдвиду негативної правової глобалiзацiї можна вiднести нелегальну мiграцiю,
виявлення ознак расової та нацiональної нетерпимостi, ксенофобiї (якщо вони не є
злочинами) тощо.
Отже, сутнiстю правової глобалiзацiї є максимальне наближення законодавства
окремих країн у сферi регулювання найважливiших свiтових суспiльних вiдносин до
єдиного стандарту, до унiфiкацiї.
На основi проведеного аналiзу ми можемо дiйти наступних висновкiв:
1. Сутнiстю глобалiзацiї є виникнення взаємозв’язкiв та взаємозалежностi мiж
суб’єктами глобалiзацiї, унiфiкацiя регулювання взаємовiдносин мiж ними.
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2. Глобалiзацiя є неперервним, об’єктивно iснуючим, загальносвiтовим процесом, що
поширюється на усi сфери суспiльного життя. Даний процес є неоднозначним, мiстить
у собi як позитивнi, так i негативнi моменти.
3. Доцiльною є класифiкацiя глобалiзацiї залежно вiд сфери дiї (на фiнансовоекономiчну, полiтичну, правову, господарську, iнформацiйну, екологiчну тощо).
4. До правових ознак глобалiзацiї можна вiднести: поширення її на правовiдносини,
що мають свiтове значення, або на тi, якi обумовленi загальносвiтовими явищами;
сприяння унiфiкацiї, стандартизацiї правових норм, створенню єдиного правового
простору; сприяння зближенню правових систем.
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Васечко Л. О. Поняття, сутнiсть та правовi ознаки глобалiзацiї
Стаття присвячена з’ясуванню значення поняття “глобалiзацiя”, його сутностi, а також те, яким чином
це явище впливає на правову сферу суспiльного життя. У рамках даної статтi акцент зроблено перш
за все на глобалiзацiї правової сфери.
Ключовi слова: глобалiзацiя, правова глобалiзацiя, позитивна правова глобалiзацiя, негативна
правова глобалiзацiя.
Васечко Л. О. Понятие, сущность и правовые признаки глобализации
Статья посвящена определению значения понятия ”глобализация”, его сущности, а также то, каким
образом это явление влияет на правовую сферу общественной жизни. В рамках данной статьи сделан
акцент прежде всего на глобализации правовой сферы.
Ключевые слова: глобализация, правовая глобализация, позитивная правовая глобализация,
негативная правовая глобализация.
Vasechko L.O. Notion, Essentials And Legal Characteristics Of Globalization
One of the most important features of up-to-date world development is the objective process of globalization.
It doesn’t only aﬀect all the spheres of social life but also brings changes to legal sphere. So the problems
of diﬀerent ways of deﬁning the term “globalization” as well as certain misunderstanding of the inﬂuence of
this phenomenon on the legal sphere needs its clariﬁcation.
Keywords: globalization, legal characteristics of globalization, legal globalization, types of
globalization.

Гладка Г. Л.

Правовi аспекти регулювання свободи вiросповiдання у
Радянськiй Українi (1919-1929 рр.)
УДК 342.729: 94(477) ”19/29”

Послiдовно, десятилiттями в особи вiднiмали не лише право самостiйно визначати
своє ставлення до цiнностей християнської традицiї, але й можливiсть хоча б
опосередковано оцiнювати наявнiсть цiєї традицiї у фiлософськiй, художнiй творчостi,
державнiй дiяльностi та повсякденному життi народiв. У результатi мiсце i роль
релiгiї, її функцiональнi можливостi кiлька поколiнь сприймали спотворено. Тому
всi цi обставини визначають необхiднiсть та актуальнiсть дослiджень зазначеної
проблематики.
Визнання, дотримання та захист свободи самовизначення i самореалiзацiї
особистостi в системi настанов, координат її свiтоглядного вибору – обов’язок
Української держави, яка на етапi становлення її суверенiтету переймається
проблемами максимально широкого забезпечення духовних потреб населення,
Наявнiсть ефективних юридичних засобiв практичного втiлення свободи
вiросповiдання загалом, а також окремих її елементiв (можливостей), дозволяє
реалiзувати потенцiал права, його силу у сферi регульованих суспiльних вiдносин.
Збереженню i вiдтворенню цiєї визначальної позитивної тенденцiї слугують успiхи
правознавцiв України, вчених ближнього зарубiжжя Авакьяна С. А., Бурьянова С. А.,
Варьяса М. Ю., Гаєвої Н. П., Калiнiна В. М., Компанiйця I. Н., Малишка В. М.,
Ловiнюкова О. С., Пiдопригори Р. О., Пчелiнцева А. В., Розенбаума Ю. О.,
Савельєва В. М., Титова В. Д., Тихонравова Ю. В., Форостюка О. Д., Ярмол Л. В.,
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Яшина П. П. та iнших у дослiдженнi окремих сторiн юридичної регламентацiї
у забезпеченнi правомiрної реалiзацiї одного iз загальносоцiальних за генезисом
та онтологiчним статусом прав людини, а саме свободи вiросповiдання, що
є ”нарiжним каменем” для багатьох iнших особи8стiсних i культурних прав.
Згадана проблема актуалiзується через необхiднiсть не тiльки комплексного
розгляду найрiзноманiтнiших правовiдносин, пов’язаних iз свободою вiросповiдання,
змiстом принципiв взаємозв’язкiв об’єднань вiруючих та держави, її зобов’язаннями
гарантувати свободу вiросповiдання, вихiдними вимогами до обмеження здiйснення
цього права, а й всебiчного вiдпрацювання механiзму належного перебiгу зазначених
правовiдносин. Вирiшення цього складного завдання неможливе без врахування
iсторичних урокiв як позитивного, так i негативного досвiду забезпечення реалiзацiї
базових конституцiйно-правових положень щодо задоволення свободи свiтогляду
(совiстi) i вiросповiдання, а вiдтак i ставлення до релiгiйного феномена, як важливої
складової українського державного i нацiонально-духовного вiдродження.
Метою та завданням даної статтi є визначення та характеристика правових аспектiв
регулювання свободи вiросповiдання у Радянськiй Українi перiоду 1919-1929 рр.
На сучасному етапi розвитку правової науки в Українi з’явилася можливiсть
аналiзувати наявнi факти вiтчизняного правового життя не тiльки з формальних
соцiологiчних, психологiчних позицiй, а й через призму нацiонально-iсторичної,
культурно-типологiчної та звiсно юридичної природи цього життя на користь пiзнання
його конкретної цiлiсностi i системностi.
Кожен iз рiзновидiв суспiльних вiдносин, а саме правовi, економiчнi, полiтичнi,
духовнi, нацiональнi, релiгiйнi тощо, формується i реалiзується у функцiонуваннi
суспiльства та життєдiяльностi iндивiда за наявностi певних матерiальних або
iндивiдуальних (духовних) об’єктiв, якi вiдiграють iстотну роль у суспiльному
життi. Правовi вiдносини визначаються правовими нормами, економiчнi – засобами
виробництва, полiтичнi – структурами влади, духовнi – рiвнем розвитку суспiльної
свiдомостi. В основу релiгiйних вiдносин покладено духовний феномен, який утiлює
вiру людини в iснування надприродного начала (найчастiше – Бога), що вважається
джерелом буття всього сущого i слугує для неї засобом спiлкування з цим началом. За
бiльш обґрунтованим розумiнням, релiгiя – це ”специфiчна система або набiр систем, у
яких вчення, мiфи, ритуали, почуття та iншi елементи пов’язанi мiж собою” [1, с. 31].
Утвердження i забезпечення права на свободу свiтогляду i вiросповiдання
сприяє пошуку найоптимальнiшої моделi регулювання державно-церковних вiдносин,
визначенню способiв та мiри захисту вiд порушень цiєї моделi.
Проте з перших рокiв iснування радянської влади в Українi було складно
розмiрковувати про змiст, напрями, масштаби i динамiку цього процесу. Зазвичай
тiльки-но теоретики права починали говорити про створення соцiально-правових
можливостей функцiонування в державi церкви, релiгiйних громад, релiгiйних
об’єднань вiруючих, розмови плавно переходили у площину квалiфiкацiї соцiальнополiтичних позицiй у питаннi релiгiйної та свiтоглядної нейтральностi вiдображення
людини в правi, а значить, i в дослiдженнi джерел релiгiї, свiтогляду тощо, їхнього
сутнiсного прояву в правi та взаємодiї з останнiм на тих українських землях, що
ввiйшли до складу радянської Росiї.
У вiдокремленнi церкви вiд держави i школи вiд церкви вбачали ”юридичну основу
абсолютно свiтського характеру всiєї державної системи, яка повнiстю виключала будьяке втручання в цю систему релiгiйних органiзацiй” [2, с. 85-86]. Особлива роль у
становленнi якого вiдводилася росiйському декрету ”Про свободу совiстi, церковнi та
релiгiйнi товариства” (”Про вiдокремлення церкви вiд держави i школи вiд церкви”) вiд
23 сiчня 1918 року, майже без змiн ратифiкованому бiльшовицьким урядом України 19
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сiчня 1919 року, а також систему державного контролю за дотриманням законодавства
про релiгiйнi культи, покликану переводити принципи свободи совiстi з теоретичної
сфери у сферу суспiльної практики, у першу чергу, закономiрний i найважливiший,
на їхню думку, принцип i водночас умову забезпечення реальної свободи совiстi в
соцiалiстичному суспiльствi – вiдокремлення церкви вiд держави i школи вiд церкви
[3, с. 14]. Вiдзначаючи, що ”норми радянського права забезпечують умови повної
секуляризацiї соцiалiстичного суспiльства, заохочують поширення наукових iдей”, що
”радянське право регулює й обмежує дiяльнiсть церкви, оберiгаючи суспiльство вiд
клерикального втручання в його життя”, науковцi вказували на постанову ВЦВК i
Раднаркому РСФРР вiд 8 квiтня 1929 року, яка фактично забороняла релiгiйним
об’єднанням усе, що можна було заборонити: вiд надання матерiальної пiдтримки
вiруючим до зберiгання в храмах лiтератури i вiд органiзацiї рукодiльних гурткiв
до лiкувальної допомоги одновiрцям, i велику кiлькiсть рiзноманiтних iнструкцiй,
постанов та актiв, якi урiзували i без того мiнiмальнi релiгiйнi права громадян [2, с.
17].
В офiцiйних нормативних роз’ясненнях змiсту вiдокремлення церкви вiд держави
вiдображалося прагнення законодавця акцентувати й конкретизувати найпоширенiшi
та значущi у практичному планi пiдстави обмеження права громадян на свободу
совiстi, а також забезпечити вiдповiднiсть пiдстав для обмеження цього права тiй
пiдставi, яка щодо зазначеного права передбачалася вперше – iнтересам позбавлення
церкви можливостi впливати на результат класової боротьби. Тут подавалися вказiвки
на те, що кожен громадянин може сповiдати будь-яку релiгiю або не сповiдати
жодної i що позбавлення прав у цьому випадку скасовуються; що в межах республiки
забороняється видавати будь-якi мiсцевi закони або постанови, якi б утискували або
обмежували свободу совiстi, або встановлювали будь-якi переваги та привiлеї на
пiдставi вiросповiдної приналежностi громадян; наводилося правило про те, що вiльне
виконання релiгiйних обрядiв забезпечується кожному громадяниновi, оскiльки вони
не порушують громадського ладу i не супроводжуються замахами на права iнших
громадян (ст. ст. 3, 2, 5 декрету РСФРР вiд 23 сiчня 1918 р. та ст. ст. 2, 3, 5 декрету
УСРР вiд 22 сiчня 1919 р.) [4]. У такий спосiб законодавчо визначалися передумови
здiйснення перевiреного часом принципу свободи совiстi громадян загалом i церковної
свободи релiгiйної дiї зокрема.
Розвиваючи основнi положення декрету ”Про вiдокремлення церкви вiд держави i
школи вiд церкви”, Тимчасовий робiтничо-селянський уряд України 25 сiчня 1919 року
опублiкував у Збiрнику узаконень i розпоряджень декрет ”Про передачу всiх учбових
закладiв у вiдання Вiддiлу Освiти”[4]; 20 лютого 1919 року, тодi вже Раднарком УСРР,
оприлюднив декрети ”Про громадянський шлюб i про ведення книг актiв громадського
стану” та ”Про розлучення”[4], а згодом десятки iнших нормативно-правових актiв,
присвячених однiй iз найскладнiших проблем реалiзацiї права громадян на свободу
совiстi – проблемi вдосконалення юридичних механiзмiв його здiйснення в усiх сферах
суспiльного життя.
Необхiдно також пiдкреслити той факт, що основнi положення Конституцiї РСФРР
1918 року було вiдтворено у Конституцiї УСРР, затвердженiй 3-м Всеукраїнським
з’їздом рад робiтничих, селянських i червоноармiйських депутатiв 10 березня 1919
року, i прийнятiй в остаточнiй редакцiї Всеукраїнським Центральним Виконавчим
Комiтетом 14 березня цього ж року. Так, показова для того часу норма статтi 13
Конституцiї РСФРР – ”З метою забезпечення за трудящими справжньої свободи
совiстi церква вiдокремлюється вiд держави i школа вiд церкви, а свобода релiгiйної
i антирелiгiйної пропаганди визнається за всiма громадянами” – була майже повнiстю
викладена в статтях 22 i 23 Конституцiї УСРР, а саме в пристосованому до УСРР текстi
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Декларацiї прав трудящого та експлуатованого народу 1918 року, що окремим роздiлом
увiйшов до цiєї Конституцiї. Але в нiй бiльш рiзко пiдкреслювалася неприпустимiсть
використання релiгiї i церкви в iнтересах класового ладу. ”З метою всебiчного
проведення засад диктатури пролетарiату i найбiднiшого селянства, – наголошувала
стаття 22 української конституцiї, – УСРР надає трудящим масам усю повноту прав
i можливостей в галузi громадського та полiтичного життя”. ”Вiдповiдно до цього
загального положення, з метою забезпечення за трудящими дiйсної свободи совiстi,
а також припинення можливостi використати релiгiю i церкву в iнтересах збереження
класового ладу, – пiдсумовувала стаття 23, – церква вiдокремлюється вiд держави, – i
за всiма громадянами визнається право пропаганди релiгiйних вчень, якi не ставлять
перед собою нiяких соцiальних i полiтичних цiлей, а також антирелiгiйних вчень, якi
духом своїм не суперечать комунiстичному свiтоглядовi”.
Стосовно запровадження релiгiйної та антирелiгiйної пропаганди, то стаття 23
Конституцiї УСРР 1919 року допускала пропаганду релiгiйних догм i поглядiв,
тим самим начеб прирiвнюючи її до антирелiгiйної пропаганди. При цьому
вона передбачала, що право пропаганди релiгiйних учень має носити суто
релiгiйний характер, а право пропаганди антирелiгiйних наук не повинно суперечити
комунiстичному свiтоглядовi. (Останнє зауваження обмежувало право ведення
пропаганди антирелiгiйних учень немарксистського напрямку. Заперечення ними
”економiчного фундаменту” релiгiйних вiрувань визнавалося особливо шкiдливим) [5].
Доцiльно вiдзначити Адмiнiстративний кодекс УСРР, який був затверджений
ВУЦВК 12 жовтня 1927 року i введений у дiю з 1 лютого 1928 року, у 27 статтях
(ст. ст. 350-376) роздiлу пiд назвою ”Правила про культи” зiбрав дiюче законодавство
про культи, вносячи до нього деякi поправки, а значить, усуваючи дублювання ряду
його норм. В українському Адмiнiстративному кодексi було вiдтворено змiст декрету
”Про вiдокремлення церкви вiд держави i школи вiд церкви”, далi йшлося про правове
положення релiгiйних об’єднань, порядок їх утворення, дiяльностi, зняття з реєстрацiї,
а також матерiальних гарантiй для здiйснення свободи вiросповiдання. Тому вмiщений
у додатку до арт. 3 постанови ВУЦВК вiд 12 жовтня 1927 року перелiк 56 декретiв
i постанов, що втратили силу з наданням чинностi Адмiнiстративному кодексовi
УСРР, розпочинався декретом Тимчасового робiтничо-селянського уряду України ”Про
вiдокремлення церкви вiд держави i школи вiд церкви” вiд 22 сiчня 1919 року [6].
Крiм того, статтею 357 Адмiнiстративного кодексу УСРР 1927 року заборонялося
видавати постанови i розпорядження, якi утискували б або обмежували волю сумлiння.
Такими, за офiцiйним роз’ясненням, вважалися постанови та розпорядження мiсцевих
органiв влади, якi суперечили основним положенням про волю сумлiння (свободу
совiстi), що їх встановила центральна влада, поясненням i розпорядженням, що їх
видавав на розвиток цих положень Наркомат внутрiшнiх справ УСРР, або правам
i уповноваженням, наданим мiсцевим органам у справi вiдокремлення церкви вiд
держави. Через те, що в деяких ”найбiльш вiдсталих верствах трудящих” релiгiйнi
вiрування зберiгалися i взагалi не можна було боротися з релiгiйними забобонами
жодними адмiнiстративними заходами, та маючи на увазi, що радянська влада
дозволила вiруючим вiльно виконувати релiгiйнi обряди (у цьому випадку йшлося
про пункт 18 постанови XIII з’їзду РКП(б) ”Про роботу на селi”), Адмiнiстративним
кодексом 1927 року заборонялося видавати i будь-якi постанови та розпорядження, що
встановлювали б будь-якi переваги й привiлеї у зв’язку з належнiстю громадян до тiєї
чи iншої вiри [6].
Можливо, що вiдносна лiберальнiсть чiтко i логiчно побудованих норм українського
Адмiнiстративного кодексу 1927 року, у тому числi i тих, що стосувалися релiгiйної
царини, була вiдгомоном полiтики непу, почутим його укладачами. Стаття 72
21

Адмiнiстративного кодексу УСРР, наприклад, майже дослiвно повторювала змiст
постанови ВУЦВК i Раднаркому УСРР вiд 27 липня 1927 року про надання Наркомату
внутрiшнiх справ АМ СРР, адмiнiстративним вiддiлам окружних виконавчих
комiтетiв, адмiнiстративно-мiлiцейським вiддiлкам районних виконавчих комiтетiв
права застосовувати заходи адмiнiстративного впливу за ”прилюдне зламання чи
перешкоду релiгiйними обрядами або культовими церемонiями волi руху iнших
громадян всупереч законовi i наказовi влади” з тим, щоб увiльнити судовi установи
вiд маловажливих кримiнальних справ i прискорити їх розв’язання [6].
Разом з тим, так було започатковано перелiк характерних тiльки для законодавства
УСРР пiдстав щодо притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi. Спiльною
постановою ВУЦВК i Раднаркому УСРР ЗО серпня 1929 року сюди було вiднесено
такi правопорушення, як влаштування релiгiйних походiв, крiм похорону, або
виконання релiгiйних обрядiв поза межами огорожi молитовень, що безпосередньо
прилягає до молитовень, без спецiального кожного окремого разу дозволу окружного
адмiнiстративного вiддiлу або районного виконавчого комiтету; прилюдне порушення
чи перешкоджання релiгiйними обрядами або культовими церемонiями свободi руху
iнших громадян усупереч законовi або розпорядженню влади; скликання загальних
зборiв релiгiйної громади без попереднього повiдомлення або з повiдомленням, але
порушуючи iснуючi для цього обiжники тощо [6].
Виходить, що українським законодавцям справдi належав прiоритет у
формулюваннi конституцiйної норми про свободу совiстi як ”свободу релiгiйних
вiросповiдань i антирелiгiйної пропаганди” [7, с. 15]. Стаття 8 Конституцiї
УСРР, затвердженої 11-м Всеукраїнським з’їздом рад робiтничих, селянських i
червоноармiйських депутатiв 15 травня 1929 року, гарантувала тепер громадянам
”свободу релiгiйних сповiдань i антирелiгiйної пропаганди” замiсть ”свободи релiгiйної
i антирелiгiйної пропаганди”. У Конституцiї УСРР говорилося: ”В Українськiй
Соцiалiстичнiй Радянськiй Республiцi церкву вiдокремлюється вiд держави i школу
вiд церкви i свобода релiгiйних i сповiдань та антирелiгiйної пропаганди визнається
за всiма громадянами”. Вилучення iз статтi Конституцiї УСРР 1929 року про
свободу совiстi права релiгiйної пропаганди i невключення його до вiдповiдних
статей у наступних радянських конституцiях пояснювалося необхiднiстю зруйнування
зв’язкiв мiж залишками експлуататорських класiв i релiгiйною пропагандою, яку тi
використовували з ”контрреволюцiйною” метою [8, с. 390].
Таким чином, можна зробити висновок про те, що сьогоднi одне iз основних питань
iсторико-правового моменту полягає саме в тому, настiльки еволюцiонував офiцiйний
погляд нашого суспiльства у бiк загальнолюдських цiнностей, а також якою мiрою воно
здатне пiдпорядковуватися органiчним i природним законам.
Отже, у сучасних умовах розвинутої на певному рiвнi масової свiдомостi i
вiтчизняного суспiльствознавства проведення подiбного iсторико-правового аналiзу
нормативно-правових актiв радянської України завжди сприятиме пiдготовленостi
прийняття вiдповiдних рiшень на державному рiвнi, якi надають справжньої
активностi на шляху прагнення до практичної реалiзацiї особистiстю права на
свободу вiросповiдання, обумовлюють важливiсть i необхiднiсть додержання принципу
свiтоглядного та релiгiйного плюралiзму, викорiнення будь-яких проявiв дискримiнацiї
на релiгiйному ґрунтi задля досягнення внутрiшньої стабiльностi, гармонiї й злагоди в
суспiльствi, повноцiнної iнтеграцiї в мiжнародну спiльноту.
Здiйснення процесiв демократичної трансформацiї суспiльства, ефективна
реалiзацiя полiтично продекларованих i конституцiйно закрiплених цiлей правового
розвитку незалежної України стають неможливими без пiдвищення культурного рiвня
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народу, правосвiдомостi, котрi формують стiйкi уявлення про сутнiсть i призначення
держави, про межi припустимого втручання держави в життя громадян.
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В iсторико-правовому аспектi розглянуто питання регулювання свободи вiросповiдання у Радянськiй
Українi перiоду з 1919 по 1929 рр., охарактеризовано основнi нормативно-правовi акти.
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В историко-правовом аспекте рассмотрен вопрос регулирования свободы вероисповедания в Советской
Украине периода с 1919 по 1929 гг., охарактеризовано основные нормативно-правовые акты.
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The acricle is devoted to the examination of the questions of regulation of religion freedom in Soviet Ukraine
in the period from 1919 till 1929 in historically-legal aspect. The basic standard-legal acts are characterized.
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Занфiрова Т. А.

Фiлософська проблематика правоутворення та правотворчостi у
трудовому правi
УДК

Прискорення суспiльних процесiв i пов’язане з ним зростання мiнливостi сучасного
соцiального простору стають характерними рисами нинiшньої епохи. Новi умови
вимагають вiд людства набуття нових зв’язкiв i можливостей, глибокої рефлексiї
принципiв комунiкацiї та спiвпрацi. Мабуть, для досягнення максимально можливої
безконфлiктностi спiвiснування люди повиннi розробити особливу, обґрунтовану
iнтелектуально-етичними вимогами концепцiю свого перебування у свiтi, осмислити
перспективи соцiальної еволюцiї, навчитися адекватно реагувати на трансформацiю
соцiального середовища та ефективно протистояти руйнiвним тенденцiям. Однiєю з
найбiльш ефективних вiдповiдей на глобальнi виклики ХХI ст. є реформування та
адаптацiя трудового законодавства до динамiчно мiнливого свiту в умовах глобалiзацiї
й подiлу працi та капiталу.
У зв’язку iз цим особливого звучання набуває фiлософсько-правова проблематика,
зокрема змiст категорiї “правотворчiсть” стосовно трудового права, особливо в перiод
його загальної кризи в сучасному свiтi та реформування в Українi. Концептуально
це поняття було введено в науковий обiг для позначення реального iнновацiйного
процесу в правовiй сферi. У юридичнiй лiтературi склалися два пiдходи до визначення
правотворчостi: “вузький” (правова дiяльнiсть, санкцiонована державою) i “широкий”
(що включає також недержавнi форми правової дiяльностi). У рамках “вузького”
пiдходу С. С. Алексєєв вказує на два способи правотворчостi [1, c. 112]. По-перше,
це санкцiонування державною владою норм, якi склалися, реально iснують у виглядi
фактичного звичаю або нормативних положень, що виробляються недержавними
утвореннями цiєї полiтичної системи. Як приклад таких норм учений наводить
певнi статутнi норми церковних установ, громадських органiзацiй, а також тi,
що складаються в самому соцiально-правовому буттi ринку, в приватноправовiй
сферi (звичаї, дiловi звичаї, договiрнi принципи i прецеденти при диспозитивному
регулюваннi тощо). По-друге, це пряма правоустановча дiяльнiсть компетентних
державних органiв, що виражена в правотворчих рiшеннях i закрiплюється в
юридичних нормативних або iнших актах компетентних державних органiв, яким
юридична система надає значення форми писаного права.
Як форму державної дiяльностi, спрямовану на створення правових норм, а також
на їх подальше вдосконалення, змiну або скасування, формулює правотворчiсть i
В. С. Нерсесянц [9, с. 262]. При цьому вiн пiдкреслює, що головне для правотворчостi
– вироблення й затвердження нових правових норм. У цьому, насамперед, виявляється
призначення цiєї форми державної дiяльностi. Iншi прояви правотворчостi (скасування
та змiна чинних норм, удосконалення їхньої редакцiї) мають пiдпорядковане,
допомiжне значення для утворення розгорнутої, чiтко вираженої й внутрiшньо
узгодженої системи юридичних норм.
Прихильники “широкого” пiдходу пiд джерелами права фактично розумiють
правотворчiсть, у якiй поряд з державною правотворчiстю iснують i активно
взаємодiють недержавнi форми правотворчостi. Тут ми повнiстю подiляємо думку
росiйської дослiдницi I. П. Малинової, яка стверджує: “Нiщо нове в правi не може
увiйти в життя, знайти справжнє соцiальне буття, не укорiнившися в правосвiдомостi,
не маючи ментальної основи” [8]. У зв’язку iз цим можна висловити думку, що
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правотворчiсть компетентних державних органiв (законодавчих та виконавчих органiв,
суду) має здiйснюватися лише на завершальному етапi широкої правотворчостi,
правових перетворень, реформування правової системи. Проте О. Ф. Скакун
вважає, що “...визнання безпосередньої правотворчостi громадянського суспiльства
(народу) як самостiйного виду правотворчостi є умовним, оскiльки референдум
(народне голосування) – лише заключний етап правотворчостi, на якому вiдбувається
затвердження нормативно-правового акта” [11].
Прихильники широкого трактування до джерел права як до результатiв
правотворчої дiяльностi вiдносять будь-якi акти, що визначають зразки поведiнки
громадян та їх об’єднань, подiляючи їх на двi категорiї: публiчно-правовi джерела
(закони, пiдзаконнi нормативнi правовi акти, судовi прецеденти) i приватноправовi
джерела (звичаї, iндивiдуальнi та колективнi договори). Так, Н. Б. Болотiна включає
до джерел трудового права поряд iз закрiпленими державою або вiд її iменi певними
положеннями Конституцiї, законiв України та пiдзаконних нормативно-правових актiв
результати спiльної нормотворчостi роботодавця й трудового колективу, локальнi
нормативнi акти, акти договiрного характеру, нарештi, акти соцiального партнерства
та мiжнароднi акти у сферi трудового права [4, с. 102–103].
Таким чином, правова творчiсть у трудовiй сферi не є виключною прерогативою
держави, швидше, цей вид дiяльностi можна назвати законотворчiстю.
Л. I. Спиридонов знаходить iншi аспекти в цiй проблемi: “Правотворча дiяльнiсть
держави повинна трактуватися достатньою мiрою умовно. Цей термiн – швидше
метафора, нiж позначення реального процесу. Держава не творить право. Вона лише
виражає його та сприяє реалiзацiї юридичних норм. Силою, що створює право, є
практика безлiчi природних iндивiдiв, в якiй селективна еволюцiя вiдбирає правила
поведiнки, що забезпечують життєздатнiсть соцiального цiлого, а отже, й умови
буття кожної людини. Правотворча практика здiйснюється пiд впливом всiєї безлiчi
культурних, полiтичних та iнших факторiв, i ми маємо пiдстави стверджувати, що
в створеннi права бере участь усе суспiльство. Саме воно творить його, й оскiльки
держава – соцiальний iнститут, вона також бере участь у цьому процесi” [12, с. 147].
У науковiй правовiй лiтературi iснує iнший термiн для позначення всього
процесу формування права – “правоутворення”, який є бiльш широким поняттям,
нiж правотворчiсть. Правоутворення являє собою складний вiдносно довготривалий
процес соцiального становлення, юридичного оформлення й наступної соцiалiзацiї
правових норм у конкретних життєвих умовах. У правоутвореннi умовно можна
видiлити об’єктивну й суб’єктивну сторони. Об’єктивна сторона виявляється в реальних
потребах iндивiдiв, їхнiх iнтересах, очiкуваннях, вiдображених у суспiльнiй свiдомостi,
конкретних дiях i вчинках, що виражають характер громадської правової поведiнки.
Суб’єктивна сторона, перш за все, характеризує позицiю законодавця в законотворчому
процесi: рiвень його правової культури, професiоналiзму, iдеологiчнi, полiтичнi,
релiгiйнi, психологiчнi, моральнi цiнностi та орiєнтацiї. Механiзм взаємодiї об’єктивного
та суб’єктивного компонентiв визначає змiст правоутворення. У такiй постановцi
завершальним етапом правоутворення є правотворчiсть, результат якої актуалiзується
у виглядi нормативно-правового акта.
У суб’єктивному аспектi iдеологiчна спрямованiсть правоутворення визначається
типом праворозумiння. Цiлком очевидно, що змiст поняття права залежить вiд правової
парадигми, що являє собою в цьому випадку сукупнiсть теоретичних i методологiчних
положень, прийнятих науковим спiвтовариством на певному етапi розвитку правової
науки. Праворозумiння є ключовим аспектом усiєї проблематики сучасної теорiї права.
Вiд того, якої концепцiї права дотримується дослiдник, на яких методологiчних
позицiях вiн стоїть, залежать i його подальшi теоретичнi побудови, стосуються вони
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питань джерел права чи природи прав людини, суверенiтету народу або iснування
громадянського суспiльства, системи права чи правової системи. Тип праворозумiння
як специфiчний вид наукової парадигми, як пише В. В. Лапаєва, являє собою
“теоретико-методологiчний пiдхiд до формування образу права, що здiйснюється в
рамках певної методологiї аналiзу з позицiй того чи iншого теоретичного бачення
проблеми” [5].
У юридичнiй лiтературi тривалий час панувало обмежене число основних
типiв праворозумiння. Так, О. Е. Лейст називає три основнi типи праворозумiння:
нормативне, соцiологiчне та природничо-правове [6]. В. С. Нерсесянц,
пiдкреслюючи момент розрiзнення й ототожнення права та закону, вказує на
такi типи праворозумiння, як легiстський (позитивiстський), природно-правовий
(юснатуралiстичний) i розроблений ним лiбертарно-юридичний [9, с. 32]. У рамках
легiстського розумiння право засноване на методологiї класичного позитивiзму, для
якого характерне пряме запозичення методiв i теоретичних моделей природничих
наук, що спирається на розумiння суспiльних законiв як частини або продовження
природних законiв. Вiдповiдно до позитивiстського пiдходу правом визнаються тiльки
правила належної поведiнки, що встановлюються законом та iншими нормативноправовими актами, якi приймаються державними органами або вiд iменi держави.
Природно-правове праворозумiння виходить з уявлення про наявнiсть певного
iдеального правового критерiю, що дає змогу оцiнювати правову природу явищ, якi
спостерiгаються на емпiричному рiвнi. Природне право незмiнне й належить людинi вiд
народження, включаючи в себе право на життя, особисту свободу, приватну власнiсть,
право бути щасливим. Юридико-лiбертарне розумiння права, за В. С. Нерсесянцем,
полягає в баченнi права як всезагальної й необхiдної форми свободи людей [9, с. 34].
Звичайно, крiм зазначених типiв праворозумiння, виникали й розвивалися iншi,
наприклад, психологiчна теорiя права Л. I. Петражицького, згiдно з якою право
становить психiчну дiяльнiсть людини, її правовi, “iмперативно-атрибутивнi” емоцiї,
почуття, оцiнки, переживання. Вiдомi також соцiологiчна й iсторична школи права.
Представники соцiологiчної школи вважають, що право – це реальне життя, втiлене в
конкретних рiшеннях у сферi пiдприємницької дiяльностi, у вiдносинах працiвникiв i
пiдприємцiв, iнших осiб i соцiальних груп. Навпаки, представники iсторичної школи
виходили з того, що суб’єктом права є “народ”, а не окрема людина, як це мало
мiсце в природно-правовiй традицiї. Право створюється в часi об’єктивним процесом
iсторичного життя народу, а не суб’єктивним свавiллям людей.
Ми подiляємо точку зору багатьох сучасних учених-правознавцiв, вiдповiдно до якої
зазначенi пiдходи належать до перiоду правової науки класичного типу. Спiльнiсть цих
пiдходiв полягає в тому, що в їхнiй основi лежить, з одного боку, iдея розрiзнення
та спiввiдношення закону i права, а з iншого – право розглядається як єдина
система, цiлiснiсть якої так чи iнакше забезпечується належною роботою державних
органiв влади. Адже навiть природно-правовий пiдхiд, зрештою, повинен виливатися
в норми або законодавства, або iнших джерел права. Класичний перiод розвитку
праворозумiння розроблявся протягом столiть i досяг пiку свого розвитку в епоху
iндустрiалiзму (середина ХХ ст.). До речi, саме в цей перiод склалися основнi види
трудових правовiдносин та основнi теоретичнi уявлення про трудове право. Поява
безлiчi нових пiдходiв до розумiння права в кiнцi ХХ – на початку ХХI ст. була
викликана iстотним ускладненням суспiльних вiдносин у соцiоекотехноекономiчних
системах, що розвиваються й вимагають правового регулювання. Особливiстю i
специфiкою таких систем є зв’язок права з матерiальним, соцiальним та iншим
середовищем, що зумовлює процес його зародження, становлення й розвитку.
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Серед нових пiдходiв до праворозумiння особливе мiсце, на наш погляд,
займають iнтегративний, комунiкативний, а також синергетичний. До iнтегративного
праворозумiння належать теорiї, що характеризуються прагненням об’єднати в рамках
єдиної правової теорiї праворозумiння, розробленi в класичних типах. У рамках
названого напряму видiляється праця Г.Дж. Бермана. Американський юрист пропонує
об’єднати три конкуруючi, на його думку, школи права: правовий позитивiзм, теорiю
природного права та iсторичну школу – i створити iнтегральну юриспруденцiю, що
примирює їх. Вiн пише: “...iсторичну школу необхiдно вiдновити й оживити, поєднавши
її з теорiєю природного права та правовим позитивiзмом у новiй “iнтегрованiй”
юриспруденцiї, в якiй достоїнства кожного iз цих пiдходiв – морального, полiтичного
та iсторичного – були б збереженi, а їх недолiки усуненi” [3, с. 301].
Комунiкативний пiдхiд до розумiння права розробляється багатьма правознавцями,
серед них чiльне мiсце займають бельгiйський учений М. Ван Хоєк i росiйський
А. В. Поляков. Так, М. Ван Хоєк, розглядаючи право як засiб людської взаємодiї,
а не як автономний результат, зазначає: “Право завжди засноване на комунiкацiї” [14].
А. В. Поляков обґрунтовує комунiкативний пiдхiд до праворозумiння, вiдповiдно до
якого визначальною є не “зовнiшня”, об’єктивiстська точка зору на право, а “внутрiшня”,
iнтерсуб’єктивна [10]. Це означає, що жоден нормативно-правовий акт не може мати
правового змiсту без суб’єкта, який сприймає та iнтерпретує цей текст. Право, на його
думку, є “...частина життєвого свiту людини, система рекурсивних комунiкацiй, i воно
не може бути зведене нi до законiв, нi до норм, нi до iдеалiв, нi до вiдносин, нi до
психiки людини, узятим як окремi смисловi центри поняття права” [10].
В. П. Малахов, розкриваючи розумiння природи права у фiлософському дискурсi,
аргументує свої висновки такими мiркуваннями. По-перше, право може iснувати тiльки
як цiлiсна система. При цьому у фiлософському аспектi цiлiсностi й системностi праву
надає саме людина: “...тiльки цiлiснiсть людини здатна єднати рiзнорiдне” [7, с. 187]. У
зв’язку iз цим автор наводить висловлювання А. Тойнбi: “Для кожної з фаз соцiального
життя рiвною мiрою iстинне те, що джерелом дiї нiколи не є саме суспiльство, проте
завжди – деяка iндивiдуальна душа” [13, с. 450]. По-друге, дiйсним джерелом права є те,
що у внутрiшньому свiтi людини становить її духовнiсть, проте саме право при цьому не
слiд ототожнювати з її суб’єктивним станом. Нарештi, по-третє, В. П. Малахов апелює
не просто до духовностi людини, а до людинi як правової сутi, що має визнаватися як
факт, як данiсть. Iз цього випливає висновок, що правова iстота є джерело i творець
права.
На наш погляд, такий пiдхiд до вирiшення поставленого вище завдання
фiлософської рефлексiї правоутворення та правотворчостi в поєднаннi з
комунiкативним пiдходом є дуже продуктивним. По сутi, з одного боку, правоутворення
є заснованим на первинностi правових почуттiв, властивих кожнiй правовiй iстотi, а з
iншого – механiзм правоутворення здiйснюється шляхом упорядкування безлiчi актiв
iнтерсуб’єктної комунiкацiї, що виникають у процесi актуалiзацiї трудових вiдносин.
У нашому випадку – актiв взаємодiї мiж основними учасниками, суб’єктами трудових
вiдносин.
Формування нової правової реальностi, що виникає в результатi актiв
iнтерсуб’єктної комунiкацiї правових iстот, являє собою досить складний динамiчний
процес, що вiдбувається протягом тривалого часу. Бiльше того, соцiально-правова
реальнiсть, що динамiчно змiнюється, є, як було сказано вище, системою, яка
самоорганiзується, тобто системою, що володiє здатнiстю до саморозвитку за рахунок
внутрiшнiх ресурсiв i зовнiшнiх впливiв.
З позицiй синергетичного бачення можна стверджувати, що правове регулювання
трудових вiдносин у сучасному свiтi перебуває в зонi нестiйкостi, близької до точки
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бiфуркацiї, за якої трудове право або остаточно втратить своє призначення, або, як
вважають захiднi юристи, становище трудового права в системi соцiальних iнститутiв
постiндустрiального суспiльства зазнає радикальних змiн.
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Занфiрова Т. А. Фiлософська проблематика правоутворення та правотворчостi у
трудовому правi
У статтi розкривається змiст i спрямованiсть правоутворення та правотворчостi у сферi трудових
вiдносин. Показується вiдмiннiсть мiж правоутворенням i правотворчiстю. Змiст поняття “право
утворення” аналiзується з позицiй типiв праворозумiння в рамках рiзних правових парадигм.
Показується методологiчна ефективнiсть синергетичного пiдходу до аналiзу процесу правоутворення.
В умовах кризи трудового права та протистояння процесу глобалiзацiї на перший план виходять
загальногуманiтарнi, цiннiснi аспекти правоутворення й правотворчостi.
Ключовi слова: трудовi вiдносини, трудове право, правоутворення,
синергетичний пiдхiд, гуманiзацiя.
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правотворчiсть,

Занфирова Т. А. Философская проблематика правообразования и правотворчества в
трудовом праве
В статье раскрывается содержание и направленность правообразования и правотворчества в
сфере трудовых отношений. Показывается отличие между правообразованием и правотворчеством.
Содержание понятия “правообразования” анализируется из позиций типов правопонятия в рамках
разных правовых парадигм. Показывается методологическая эффективность синергитического
подхода к анализу процесса правообразования. В условиях кризиса трудового права и противостояния
процессу

глобализации

на

первый

план

выходят

общегуманитарные,

ценностные

аспекты

правообразования и правотворчества.
Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое право, правообразование, правотворчество,
синергитический подход, гуманизация.
Zanﬁrova T.A. The Philosophical Problems Of Lawmaking And Lawformation In Labor
Legislation
The article reveals the essence and orientation of lawmaking and law formation process in the sphere of
labor relations. The diﬀerence between lawmaking and law formation is shown. The essence “law formation”
is analyzed in the sence of the types of law comprehension in the frames of diﬀerent law paradigms. The
methodological eﬀectiveness of synergistic approach to the analysis of law forming process is shown. The
general humanitarian, valuable aspects of law formation and lawmaking are brought ahead in the period of
labor legislation crisis and the forefront of globalization.
Keywords: labor relations, labor law, lawmaking, law formation, synergistic approach, humanization.

Зварич Р. В.

Державотворчi аспекти нацiональної iдеї
УДК 342.1

Проблеми формулювання та визначення змiсту нацiональної iдеї мають особливе
значення в контекстi державотворчих процесiв. Про актуальнiсть даної тематики
свiдчить той факт, що сучаснi проблеми нацiональної iдеї, її значення та ролi
в українському державотвореннi, розбудовi громадянського суспiльства в умовах
європейської iнтеграцiї є одним з прiоритетних напрямiв дослiджень установ секцiї
суспiльних i гуманiтарних наук НАН України.
Фiлософськi, iсторичнi, полiтологiчнi та соцiально-психологiчнi аспекти
нацiональної iдеї знаходять своє вiдображення у працях: Л. Бабiя, Ф. Канака,
I. Кресiної, Л. Лук’яненка, В. Мосейчука, В. Пасiчника, М. Поповича, А. Свiдзинського,
Л. Токаря, П. Ференца, О. Пашкової, О. Тимошенко, А. Наконечного, М. Мацькевича
та iнших. З правової точки зору нацiональну iдею дослiджували: В. Медвечук
(докторська дисертацiя), А. Супруненко та Л. Шестопалова – перiодичнi видання та
iншi.
Як бачимо, нацiональна iдея є предметом дослiдження рiзних суспiльних наук.
Однак аналiз останнiх дослiджень та публiкацiй дає пiдстави стверджувати, що у теорiї
держави i права їй придiляється мало уваги, хоча необхiднiсть її загальнотеоретичного
аналiзу очевидна.
Тому метою статтi є дослiдження нацiональної iдеї та її ролi в процесi
державотворення.
Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити наступнi завдання:
простежити еволюцiю iсторичних умов зародження та становлення нацiональної iдеї
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як рушiйної сили державотворчих процесiв; узагальнити науковi погляди щодо змiсту
сучасної концепцiї української нацiональної iдеї; дослiдити особливостi взаємозв’язку
нацiональної iдеї та стабiльностi суспiльства в процесi нацiонального державотворення;
виявити особливостi сутностi української нацiональної iдеї в умовах глобалiзацiї та
європейської iнтеграцiї.
У контекстi свiтових iсторичних процесiв нацiональна iдея зародилась i почала
формуватися у XV—XVI столiттях. На той час вона вже набула широкого,
полiетнiчного змiсту та загальнолюдського характеру, чим суттєво вiдрiзнялась вiд
етнiчної iдеї. Як свiдчать важкi уроки сучасної iсторiї на ”чистiй” етнiчнiй iдеї важко
будувати внутрiшню та зовнiшню полiтику держави, яка, як правило, закiнчувалась
трагiчно. Очевидно, завдяки своїй полiетнiчностi нацiональна iдея вижила та
стала могутньою, отримавши перевагу над релiгiйною, класовою, космополiтичною,
iнтернацiональною та iншими iдеями [12, с. 61].
Активне формування нацiональної iдеї розпочалось в серединi ХIХ столiття.
Поштовхом до цього стали нацiональнi рухи в Європi. Як стверджує I. Бочковський,
новочасна нацiональна iдея народилась пiд знаком демократiї, оскiльки демократiя, за
автором, iсторично є найдоцiльнiшою методою до розв’язання нацiональних питань i
вирiшення дилеми: нацiя-держава [2, с. 287].
Нацiональна iдея була i залишається найважливiшим фактором створення
нацiональних держав. У XIX столiттi теорiя нацiональностi вiдiгравала значну роль у
формуваннi нацiональної держави, вона була покладена в основу демократичної теорiї
суверенностi народiв [11, с. 29].
Аналiзуючи спiввiдношення нацiональної iдеї та нацiональної держави сучаснi
науковцi дiйшли висновкiв, що в тих iсторичних перiодах, де вони знаходили компромiс
та поєднувались з лiберально-демократичною iдеєю та концепцiєю правової держави,
наслiдки державотворення були вдалими (Пiвнiчна Америка, Скандинавськi країни
та iншi). Проте у випадках, коли вони переплiталися з консервативною iдеєю та
концепцiями авторитарно-тоталiтарних режимiв, наслiдки були катастрофiчними як
для окремих країн (Iталiя, Нiмеччина перiоду 30-40-х рокiв), так i для всього свiту [17,
с. 5]. Отже, рушiйна сила нацiональної iдеї в iсторичному процесi державотворення,
як правило, пов’язана з принципами демократiї та з метою утворення нацiональної
держави.
Нацiональна iдея була духовним стрижнем в iнтелектуальному поступi української
нацiї. На iдеї нацiонального визволення концентрувались основнi силовi потоки
української думки: Г. Сковорода, I. Франко, В. Липинський, М. Костомаров,
М. Грушевський, П. Донцов, П. Юркевич, оскiльки, як дослiджує П.Ференц, iншi
суспiльнi сфери для творчого прикладання духу українцiв були блокованi, а часто
свiдомо вiдкладались на другий план [22, с. 1193].
Вважаємо, що в процесi розвитку цивiлiзацiї iснує очевидний взаємозв’язок
нацiональної iдеї та державностi. Так, П. Кононенко, дослiджуючи проблеми корiння й
ґенези етнонацiональних державотворчих аспектiв, робить висновок про те, що етноiдея
й держава формують якiсно новий тип iдеї - загальнонародної; одержавлений народ, на
думку вченого, стає полiтичною єднiстю i на цiй основi формуються нацiональна iдея,
нацiя, нацiональна держава [6, с. 247].
Для визначення змiсту та сутностi сучасної української нацiональної iдеї проведемо
аналiз її з точок зору сучасних наукових концепцiй:
Л. Токар визначає нацiональну iдею як те, що складає основу будови й розвитку
нацiї i нацiональної держави на весь вiдмiряний природою час [21, с. 17].
За Л. Лук’яненком, нацiональна iдея — це свiдоме утвердження нацiї у всiх проявах
її етнiчної сутностi [8, с. 54].
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I. Кресiна вважає, що українська нацiональна iдея – це iдея нацiї як спiльноти
полiетнiчної, консолiдованої iнститутом громадянства, приналежнiстю до України
як спiльної Батькiвщини; свiдомої своєї полiтичної мети – побудови незалежної,
економiчно мiцної та соцiальної, демократичної, правової держави; об’єднаної
спiльнiстю iсторичної долi, мовою, культурними традицiями, взаємною толерантнiстю
титульного українського етносу та чисельних етнiчних груп [7, с. 360].
В. Пасiчник пропонує нацiональну iдею як складний конструкт взаємозв’язку
i взаємообумовленостi таких елементiв: нацiональної iдентичностi, нацiонального
покликання, нацiонального iдеалу, нацiональних вартостей i прiоритетiв, нацiональних
iнтересiв, а засобом їх реалiзацiї повиннi бути такi механiзми: нацiональна держава,
нацiональна стратегiя, нацiональна безпека. Завдяки державотворчiй функцiї, на
думку дослiдника, нацiональна iдея стає iдеологiєю державотворення, обґрунтовує
суверенiтет нацiї над певною територiєю, визначає взаємовiдносини мiж владою i
народом, легiтимiзуючи цю владу в суспiльствi [13, с. 41, 43].
Однак при формуваннi нацiональної iдеї в контекстi державного будiвництва
необхiдно враховувати те, що нацiональна iдея має об’єднувати демос, прогнозувати
розвиток держави та суспiльства i разом з тим бути доступною та лапiдарною. Саме в
цьому, як вважає Л.Шестопалова, полягає сутнiсть нацiональної iдеї та її спрямованiсть
[23, с. 35, 36].
Отже, нацiональна iдея повинна базуватися на iдеї консолiдацiї нацiї як соцiальноетнiчного i полiтичного, а не суто етнiчного утворення, виступати консолiдуючою
силою, що допомагає в усiх питаннях державного будiвництва. Тому, як слушно
зазначає С. Телешун, розробка i втiлення в життя нацiональної iдеї є однiєю iз
складових частин розбудови української держави на сучасному етапi. Вона є тим
засобом, що може допомогти Українi вийти iз стану перманентної нестабiльностi та
подолати негативнi умови, властивi перехiдному етапу державотворення. Подiляємо
позицiю дослiдника про те, що українському суспiльству необхiдно термiново
сформулювати концепцiю нацiональної iдеї в контекстi багатонацiональної неподiльної
України. Така концепцiя повинна бути консолiдуючою для всiх народiв, що
проживають на територiї України, та виходити з позицiї унiтарного державного устрою,
який чiтко визначений Конституцiєю України [19, с. 76, 77].
Нацiональна iдея має бути фактором стабiльностi та консолiдацiї суспiльства. На
думку Ю. Римаренка, нацiональна iдея повинна стимулювати нацiональний розвiй,
сприяти українському державотворенню. Вона не повинна нав’язуватися державнiй
iдеї або ставати над нею. Примат нацiональної iдеї i перетворення її на державну
моноiдеологiю є серйозною перешкодою на шляху до формування нової якостi
української нацiї — на принципi державностi, а не етнiчностi, тобто формуванню
української полiтичної нацiї. Тому потрiбнi не iдеологiзацiя нацiональної сфери, а
пiзнання складних проблем, використання життєдайних потенцiй нацiонального для
реформування українського суспiльства [15, с. 25, 27].
Про державотворчу суть нацiональної iдеї свiдчить той факт, що нацiя реалiзує
власне прагнення до свободи, як правило, шляхом створення незалежної нацiональної
держави. Тому державотворення є виявом волi нацiї до життя. Незалежна держава
— надiйний гарант життя нацiї, а нацiональна iдея це основа консолiдацiї соцiальних
груп, партiй, етносiв, релiгiйних конфесiй. Вона iнтегрує i гармонiзує життєдiяльнiсть
населення певного ландшафтно-клiматичного простору i дає спiльну орiєнтацiю на
майбутнє. Нацiональна iдея виражає об’єктивну необхiднiсть консолiдацiї народу
України. Якщо ми станемо сконсолiдованим народом, то збережемо державнiсть,
соборнiсть i демократiю. Демократiя стає можлива там i тодi, коли прагнення свободи
стає всенародним [20, с. 84].
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Завдяки нацiональнiй iдеї осмислюється сутнiсть нацiональної спiльноти не стiльки
за спiльним походженням, а в бiльшiй мiрi за включенiстю до структури нацiональної
державностi. За таких обставин i вiдбувається ”щеплення” iдей нацiї та вiтчизни —
держави, тобто об’єктивна реалiзацiя державностi як полiтико-правового втiлення
нацiональної свiдомостi [4, с. 3].
Пiдтримуючи нацiональну iдею, суспiльство насамперед утверджує своє бажання
конституюватись як нацiя, що розв’язує свої проблеми в рамках власної державностi,
в нацiональнiй перспективi, взаємодiє зi свiтовою спiльнотою з урахуванням своїх
нацiональних iнтересiв. Однiєю з колiзiй, якi можуть виникати у процесi реалiзацiї
нацiональної iдеї в розбудовi нацiональної правової держави, на думку М. Поповича, є
колiзiя мiж правами i свободами людини та правом нацiї. Тому українська нацiональна
iдея має передбачати проект розв’язання цiєї колiзiї. Вона повинна органiчно ввiбрати
в себе iдею спiвжиття всiх етнiчних груп держави в консолiдованiй полiкультурнiй
спiльнотi. Як правило, поняття нацiональної iдеї вiдображає суперечнiсть мiж етнiчним
та полiтичним поняттям ”нацiя”. Реалiзацiя української нацiональної iдеї, ґрунтована
на принципi мiжнацiональної злагоди, потребує великої i копiткої працi, зокрема
щодо погодженого i правдивого висвiтлення нацiональної iсторiї кожного народу, що
проживає на цiй землi [14, с. 17, 18].
Для побудови в сучаснiй Українi нацiональної держави є необхiднi передумови.
Однак Ф. Канак прогнозує, що ця держава за всiх умов не буде тотожною тим
нацiональним державам, якi виникли в Европi у ХVIII – ХIХ сторiччях. Щоб
уподiбнитися сучаснiй Францiї чи Нiмеччинi (тобто стати i нацiональною, i справдi
демократичною державою, однаково безпечною для всiх етносiв), українському етносу,
оскiльки вiн має взяти на себе основний тягар державотворення, ще належить
пройти чималий шлях розвитку культурного зростання. Також нацiональну iдею
не слiд ототожнювати або жорстко сполучати з нацiоналiзмом чи моноетнiчною
державою. Вона властива й полiетнiчними спiльнотам (наприклад, громадянам
США, яким не бракує любовi до батькiвщини); нацiональний державам (наприклад,
Францiї) здебiльшого не має нiчого спiльного з етноцидом i етнiчними чистками.
За певних обставин, нацiоналiзм iнодi може набирати форму фашизму, але частiше
не переступає меж боротьби за незалежнiсть i утвердження здобутої незалежностi у
державотворчостi, пiсля чого втрачає свою войовничiсть [5, с. 46, 47].
Українська нацiональна iдея має давнi iсторичнi джерела та державницьке
визначення. Основнi її аспекти знайшли вiдображення у Конституцiї Пилипа Орлика
1710 року та конституцiйних проектах демократичного спрямування, якi склалися
в Українi. За радянських часiв будь-яка можливiсть iснування нацiональної iдеї
сприймалася як прояв ворожої нацiоналiстичної iдеологiї. Сучасна ж українська
нацiональна iдея, в розумiннi В. Медведчука, поєднує у своєму змiстi прогресивнi
iсторичнi духовнi надбання етнiчного українства з визнаними демократичною свiтовою
спiльнотою гуманiстичними стандартами життя людини, розвитку держави та
суспiльства [9, с. 30].
Засобом реалiзацiї нацiональної iдеї є нацiонально-державницька iдеологiя. До
основних напрямiв її реалiзацiї П. Демчук вiдносить: формулювання i реалiзацiя
системи органiзацiйних заходiв з формування нацiонально-державницької i правової
свiдомостi громадян; визначення цiлiсної концепцiї реалiзацiї української нацiональної
iдеї, державотворчого процесу в цiлому; проведення науково-теоретичних дослiджень
i обґрунтування принципiв i механiзмiв взаємодiї громадського i державного,
нацiонального i соцiально-класового, нацiонального й iнтернацiонального в сучасному
державотворчому процесi; розвиток i утвердження в свiдомостi людей моральних
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цiнностей i моральних оцiнок їх дiяльностi; формування мiжнародного iмiджу України
[3, с. 73].
Що стосується мiжнародного iмiджу України, то цiлком слушною є думка Л. Бабiя
про те, що нацiональна iдея має бути стратегiчним орiєнтиром, метою, без якої
немислимою є українська держава. Нацiональна iдея – це моделювання майбуття
української нацiї. У цьому планi вона є творцем, захисником, будiвничим державностi
нацiї, вищим рiвнем її самоусвiдомлення, ознакою iнтелектуальної зрiлостi в сучасних
умовах глобалiзацiї [1, с. 13].
З врахуванням сучасних проблем глобалiзацiї та Європейської iнтеграцiї українське
суспiльство повинно виходити з тiєї позицiї, що нацiональна iдея має бути високою,
чистою, показувати кращi риси українського народу i не давати опуститись йому
до меншовартостi (адже з нинiшнiм станом економiки ми були б ”бiдним родичем”
i в НАТО, i в ЄС, i в ЄЕП). Тому, як справедливо стверджує В. Мосейчук, нi
членство України в Євросоюзi, нi членство в НАТО, нi балансування мiж Азiєю
i Європою не можуть гарантувати пiдтримання суверенного статусу України як
самодостатньої європейської держави без її перетворення на впливову державу Європи.
У сьогоднiшньому цинiчному свiтi рiвноправний дiалог ведуть лише з сильними
країнами, з тими, якi мають, як мiнiмум, статус лiдера регiону. Сьогоднi українськi
полiтики все частiше доходять до висновку, що Україна не повинна бути нi прозахiдною,
нi проросiйською, а має бути сама собою - ”проукраїнською”. Саме така нацiональна
iдея дає оптимальний та почесний шлях для вступу України в ЄС на рiвних, а не як
”бiдний родич”. Нацiональна iдея у редакцiї В. Мосейчука – ”Україна - найкраща країна
Європи” [10, с. 25, 37, 38].
У нашому розумiннi українська нацiональна iдея в такому ракурсi, – це економiчно
та полiтично незалежна Європейська нацiональна держава, з демократичними
цiнностями та високим рiвнем добробуту населення.
Ми дотримуємось думки та подiляємо позицiю А. Супруненко, що Українi краще
самотужки, спираючись на внутрiшнi ресурси i резерви, досягти рiвня розвитку
європейських країн, а потiм вже вступати до ЄС у ранзi рiвноправного партнера, якщо
на той момент це буде доцiльно для України. Адже далеко не всi країни ”старої” Європи
стають членами ЄС, про що свiдчить приклад Норвегiї та Швейцарiї. Але це не заважає
названим країнам мати високий рiвень економiчного розвитку i бути достатньою мiрою
iнтегрованими в ”європейське життя”. Необхiдно зауважити, що ставлення громадян
України до процесу євроiнтеграцiї є далеко неоднозначним. Тверезомислячi люди
вважають, що Українi треба опиратися, перш за все, на власнi ресурси. Точки зору
вiтчизняних дослiдникiв щодо iдеї, яка могла б набути статусу нацiональної з опорою на
власнi сили, представленi двома напрямками. Основним атрибутам iдеї, що претендує
на статус нацiональної, за їхнiми висновками, мають бути: 1) акумуляцiї в нiй найбiльш
значущих для суспiльства проблем; 2) її зрозумiлiсть усiм [18, с. 21].
Тому, у сьогоднiшнiй ситуацiї в Українi постає актуальною нова консолiдацiя всiх
здорових сил суспiльства. Народ мусить в iм’я власного блага спрямувати свої зусилля
на реалiзацiю всiх цiнностей, що їх мiстить у собi нацiональна iдея, подобаються
вони комусь чи нi. Прикладом мають стати успiшнi зразки державотворення в
демократичних країнах Європи [16, с. 28].
Отже, в процесi iсторичного розвитку нацiональна iдея пройшла тривалий та
складний шлях. Проте можна зробити висновок: як в минулому так i в сучасний
перiод для ефективного державного будiвництва потрiбна чiтка iдеологiя та мета –
нацiональна iдея.
З метою забезпечення стабiльностi та демократичного розвитку в Українi
громадянського суспiльства, українську нацiональну iдею слiд формувати на принципi
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державностi з врахуванням полiетнiчного складу населення. У такому контекстi
нацiональну iдею як складову нацiональної iдеологiї доцiльно було б закрiпити на
державному рiвнi у нацiональному законодавствi як одну з основних складових
нацiональної держави.
Ефективне визначення сутностi та змiсту сучасної нацiональної iдеї може стати
локомотивом внутрiшнього розвитку та утвердження України на мiжнародному рiвнi
як суверенної, демократичної нацiональної держави.
Тому, вважаємо, що нацiональною мрiєю, метою чи iдеєю в Українi має бути
сильна, на демократичних засадах, нацiональна Європейська держава, з високим
рiвнем добробуту населення та позитивним iмiджем на мiжнародному рiвнi.
У перспективi подальшi науковi розвiдки окресленої проблематики вимагають
подальшого дослiдження нацiональної iдеї в контекстi теорiї держави i права, в якостi
однiєї з визначальних ознак нацiональної держави.
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Зварич Р. В. Державотворчi аспекти нацiональної iдеї
Проведений аналiз сутностi, ролi та значення нацiональної iдеї в контекстi державного будiвництва.
Дослiджено особливостi сучасної української нацiональної iдеї в якостi одного з основних чинникiв
розбудови громадянського суспiльства та демократичної нацiональної держави.
Ключовi слова: нацiональна iдея, державне будiвництво, нацiональна держава, громадянське
суспiльство.
Зварыч Р. В. Государственные аспекты национальной идеи
Проведен анализ сущности, роли и значения национальной идеи в процессе государственного
строительства. Исследованы особенности современной украинской национальной идеи в качестве
одного из основных факторов развития гражданского общества и демократического национального
государства.
Ключевые слова: национальная
государство, гражданское общество.
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Zvarych R.V. Stateforming Aspects of the National Idea
The article analyses the essence and role of the national idea in the process of state building. It investigates
some peculiarities of modern Ukrainian national idea as one of the main reasons for building civil society
and democratic national state.
Keywords: national idea, state building, national state, civil society.
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Костовська К. М.

Вплив структури правозастосовного акта на правозастосовну
технiку
УДК

Постановка проблеми. Перспективним напрямом дослiдження правозастосовних
актiв в дiяльностi працiвникiв органiв внутрiшнiх справ є розробка вимог, якi
ставляться до них. Вiдомо, що у юридичнiй науцi утверджуються положення, коли весь
перелiк вимог правильного застосування права пов’язують з дотриманням саме таких,
як законнiсть, обґрунтованiсть, доцiльнiсть та справедливiсть. Iснує низка вимог, якi
ставляться до правозастосовного акта. Саме про такi вимоги i йтиметься у данiй статтi.
Стан дослiдження.Дослiдженням структури акта правозастосування займалися
такi вченi: С. Алексєєв, С. Бошно, I. Дюрягiн, Н. Iвакiна, М. Кельман, Л. Луць,
А. Олiйник, В. Перевалов, П. Рабiнович, Л. Савченко та iншi.
Мета статтi. Шляхи визначення структурної моделi акта правозастосування.
Дiяльнiсть правозастосовних органiв завершується оформленням вiдповiдного акта,
який фiксує прийняте рiшення, надає йому офiцiйного значення i владного характер.
У даному актi вiдображається авторитет i сила держави.
Акт застосування права носить офiцiйний характер, тому, як правило, вiн
повинен бути оформлений у спецiально передбаченiй формi, мати вiдповiднi внутрiшнi
атрибути. Недотримання форми виконання такого акта може потягнути за собою
його вiдмiну або необхiднiсть змiни (дооформлення). Належне виконання документа
видається в формi наказiв, постанов, розпоряджень та iнше.
Акти застосування права мають строгий стиль викладу, лаконiчнiсть i чiткiсть у
формулюваннi, високу культуру та акуратнiсть при оформленнi. Цi вимоги дають нам
можливiсть оцiнити, в якому станi знаходиться наше законодавство.
У юридичнiй лiтературi найчастiше можна зустрiти таку структуру акта
правозастосування: вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини. Щодо
вiдповiдної структури, то про неї згадують наступнi науковцi: С. Алексєєв [1, с. 252],
М. Кельман [2, с. 437], Л. Луць [3, с. 290], А. Олiйник [4, с. 94], П. Рабiнович [5, с. 140].
На їхню думку, у вступнiй частинi акта застосування права повиннi мiститися
такi реквiзити: назва (розпорядження, ухвала, рiшення, вирок), назва правоохоронного
органу, мiсце i дата прийняття [5, с. 140].
В описовiй частинi подаються фактичнi обставини справи, докази та процедура
доведення їх переконливостi [1, с. 252].
Мотивувальна частина спирається на певну правову норму, вiдповiдно до якої
факти пiддано певнiй юридичнiй квалiфiкацiї та її обґрунтуванню [5, с. 140].
Резолютивна частина мiстить висновки правозастосовного суб’єкта (органа) щодо
справи, що вирiшується. У нiй вказується змiст прийнятого рiшення [2, с. 437].
С. Брошно [6, с. 148-149] та I. Дюрягiн [7, с. 155] пропонують iншу структуру акта
правозастосування. На їхню думку, акт правозастосування повинен складатися з трьох
частин вступної, описової i резолютивної.
Вступна частина повинна мiстити найменування акта (рiшення, постанова, вирок,
тощо), мiсце та дату прийняття рiшення, найменування органу або посадової особи, яка
приймає рiшення та згiдно з певною справою.
Описова частина передбачає факт, що є предметом розгляду, а резолютивна
частина мiстить змiст прийнятого рiшення, у нiй зазначаються права та обов’язки
учасникiв [7, с. 155].
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Протилежну думку, на рахунок структури акта застосування права має, Н. Iвакiна.
На її погляд, акт застосування права повинен подiлятися на розповiдну, описову та
мотивувальну частини, але розповiдну i описову розмежовувати не варто, оскiльки
у будь-якому випадку все вище сказане зводиться до мотивувальної частини. Дана
частина передбачає факти, що є предметом розгляду [8, с. 22].
Разом з тим, А. Олiйник вважає, що деякi акти застосування права можуть мати
лише резолютивну частину. Це акти правоохоронних органiв, якi можуть складатися
з однiєї резолютивної частини, наприклад, резолюцiя начальника райвiддiлу на заявi
працiвника правоохоронних органiв про надання матерiальної допомоги [4, с. 94].
Отже, проаналiзувавши структуру акта правозастосування, можна прийти до
висновку, що для прийняття такого акта необхiдно знати чiтко визначену структуру,
реквiзити, якi необхiднi для їх написання. Без чiтко визначеної структури компетентнi
органи не зможуть об’єктивно, повно, чiтко встановити обставини справи. Для того,
щоб встановити необхiдну норму права, їм знадобиться обґрунтовано шукати, яку
норму права необхiдно застосувати. Щоб не виникало проблем з оформленням акта
правозастосування, необхiдно дотримуватися даної структури оформлення. До порядку
видання акта правозастосування висувається ряд вимог, якi необхiдно дотримуватися.
Цi вимоги повиннi бути перш за все законними i обґрунтованими, для того i
встановлюється певний порядок їх видання i оформлення.
Проаналiзувавши дану структуру акта правозастосування, ми схиляємося до думки,
що його необхiдно подiляти на чотири частини: вступну, описову, мотивувальну та
резолютивна. Вступна частина повинна мiстити назви акта та органа, який видає цей
акт, час, мiсце видання акта, якої особи стосується цей акт.
В описовiй частинi викладаються фактичнi обставини справи. Як ми знаємо,
встановлення фактичних обставин юридичної справи — це одна iз стадiй
правозастосування. На цiй стадiї застосування правових норм потрiбно встановити, що
дiя або подiя, що вiдбувалася, має юридичне значення. Метою цiєї стадiї є встановлення
об’єктивної iстини, i за своєю сутнiстю вони є процесуальною дiяльнiстю, що знаходить
вираження у збираннi, перевiрцi й оцiнцi вiдповiдних доказiв у справi та їх джерелах
[9, с. 197].
Мотивувальна частина повинна мiстити обґрунтування прийнятого рiшення.
Резолютивна частинамiстить iндивiдуальний змiст прийнятого рiшення, у нiй
зазначаються права й обов’язки учасникiв.
В якостi прикладу пропонуємо розглянути постанову про порушення кримiнальної
справи.
Вступна частинаповинна мiстити назву акта (наприклад, постанова про
порушення кримiнальної справи)„ час, мiсце видання постанови (наприклад, м. Львiв,
11 травня 2009р.), назву органа або посадової особи, що видає цю постанову
(наприклад, слiдчий Шевченкiвського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львiвськiй областi
лейтенант мiлiцiї К.), якої особи (осiб) стосується цей протокол (наприклад, розглянув
матерiали справи за фактом крадiжки майна громадянина П., тобто злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України).
В описовiй частинi подаються фактичнi обставини справи (наприклад, встановив:
04 травня 2009 р. в перiод з 8 год. 30 хв. по 16 год. 30 хв. по вул. Хiмiчнiй, 12, кв.3 м.
Львова вчинено крадiжку з квартири гр. П. З квартири було викрадено майно на суму
8000 грн., що завдало потерпiлому значної матерiальної шкоди. Одним предметом iз
викраденого майна є перстень, вилучений у громадянина С. та впiзнаний потерпiлим
П.).
Мотивувальна частина повинна мiстити обґрунтування прийнятого рiшення
(наприклад, враховуючи, що зазначенi матерiали мiстять достатнi данi, якi
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вказують на наявнiсть ознак злочину, керуючись ст. ст. 94,98 i ч. 2 ст. 113 КПК
України).
Резолютивна частина мiстить iндивiдуальний змiст прийнятого рiшення
(наприклад, порушити кримiнальну справу вiдносно громадянина С. причетностi
до вчинення крадiжки з проникненням у житло громадянина П., тобто злочину,
передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України) та зазначаються права й обов’язки учасникiв
(наприклад копiю постанови направити в прокуратуру Шевченкiвського району м.
Львова).
На нашу думку, структура акта правозастосування залежить вiд компетентного
органа, який видає даний акт. Компетентний орган повинен умiло застосовувати та
приймати конкретнi рiшення в певних умовах i обставинах, умiти дотримуватись вимог
законностi, обґрунтованостi та справедливостi. Не боятися користуватися допомiжною
лiтературою, яка у подальшому дасть змогу ефективнiше i правильно складати акти
правозастосування. Лише такий пiдхiд до складання правозастосовного акта стане
запорукою правильної структури у подальшому вирiшеннi даної справи.
Розглянемо зв’язок структури акта застосування права з елементами
правозастосовної технiки. Окремо роздiлити та проаналiзувати кожну з частин є
неможливо оскiльки, вони взаємопов’язанi мiж собою, тому пропонуємо загалом
проаналiзувати цi частини та пояснити, яке вини мають значення до правозастосовної
технiки. Акт застосування права повинен видаватися компетентними органами
держави. Даний орган виражає волю держави, адже крiм нього нiхто не може i не має
права видавати акти застосування права. Компетентний орган дiє вiд iменi держави чи
уповноваженого суб’єкта i тому є обов’язковим для всiх, до кого вони застосовуються.
Компетентний орган, який складає акт застосування права, повинен врахувати,
що даний акт повинен стосуватися конкретної особи, та реалiзується через права i
обов’язки конкретних осiб. Правозастосовна технiка стосується i творчого характеру,
оскiльки до кожної особи треба мати iндивiдуальний пiдхiд. При роз’ясненнi чи
написаннi акта необхiдно звернути увагу на особу, до якої будемо застосовувати цей
акт, передбачити всi можливi наслiдки, якi можуть виникнути при його складаннi.
Правозастосовна технiка при складаннi акта правозастосування, в свою чергу,
пов’язана з основною стадiєю, на наш погляд, — прийняттям рiшення. При складаннi
акта правозастосування слiд пам’ятати, що це веде за собою певнi наслiдки, якi
повиннi бути об’єктивними та справедливими. На висновки у резолютивнiй частинi не
повиннi впливати жоднi суб’єктивнi чинники. Тому пiд час прийняття рiшення згiдно
справи, необхiдно обов’язково спиратися на законнiсть, обґрунтованiсть та доцiльнiсть
даного рiшення. Якщо будуть врахованi вищевказанi ознаки рiшення даної справи, буде
ефективним i правильним його виконання.
Висновок. Основною частиною документа є текст, який складений вiдповiдно
до вимог та чiтких юридичних конструкцiй. У ходi вивчення справи практичної
необхiдностi з метою упорядкування юридичної роботи, внесення, системностi та
документальної чiткостi стандартнi форми мають бути закрiпленi в нормативних
актах. Вироблення таких форм, як правило, здiйснюється в межах спецiальних
юридичних наук. При складаннi правозастосовного акта необхiдна особлива уваги до
юридичного тексту, тому що структурнi особливостi акта дуже часто залишаються поза
компетенцiєю юристiв.
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Мамонтов I. О.

Спроба реалiзацiї української державницької концепцiї в умовах
нацистського тоталiтарного режиму: iсторико-правовий аспект
УДК 325.83

У сучаснiй юридичнiй науцi розвиток нових методологiчних пiдходiв є прiоритетним
завданням наукових дослiджень. Iсторико-правовi оцiнки характеру боротьби
нацiонально-визвольних рухiв є прикладом таких дослiджень. Враховуючи гостроту
суспiльно-полiтичних протирiч щодо питання характеру боротьби українських
нацiоналiстiв у часи Другої свiтової вiйни, вивчення даної проблематики у
рамках полiтико-правового аналiзу є прiоритетним завданням сучасної юридичної
науки з огляду на застосування мiждисциплiнарного наукового методологiчного
iнструментарiю.
Питанням iсторико-правових особливостей боротьби українських нацiоналiстiв
у сучасних юридичних студiях придiлялося занадто мало уваги. Лише частково
дана проблема розглядалася у працях таких науковцiв як Биструхiн Г. С.,
Вєдєнєєв Д. В., В’ятрович В. М., Гловацький I. Ю., Нагiрняк М. Я. , Шайкан
В. О. тощо. Проте, правовi особливостi боротьби українського нацiоналiстичного руху
у своєму комплексi залишаються малодослiдженою проблемою. У цьому розумiннi
важливим науковим завданням виступає спецiалiзоване вивчення iсторико-правових
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характеристик боротьби українських нацiоналiстiв у часи Другої свiтової вiйни у
рамках власної державотворчої концепцiї.
Метою даної статтi виступає iсторико-правове дослiдження реалiзацiї української
державницької концепцiї в умовах нацистського тоталiтарного режиму.
Перед початком Другої свiтової вiйни у лавах українського нацiоналiстичного руху
неоднозначне ставлення до нiмецької етнонацiональної полiтики перед вторгненням
Нiмеччини у СРСР викликало гострi суперечностi. На погляд науковцiв, “пропонований
устрiй явно нав’язував до фашистських зразкiв” [1, с. 117]. “Поворот праворуч”
частини українського нацiонального руху пояснюється цiлою низкою причин:
розчаруванням у демократичних традицiях старшого поколiння, яке програло вiйну
за незалежнiсть; незадоволенням захiдними демократiями, що санкцiонували подiл
України мiж окупантами; еволюцiєю Польської держави вiд парламентарної демократiї
до “санацiйної” диктатури; зростанням тоталiтаризму в Європi; антиукраїнським
терором у СРСР. Останнє, мабуть, найважливiше. Виникнення тоталiтарної течiї
в українському нацiоналiзмi стало спробою вiдповiдi на iсторичний виклик
бiльшовицького тоталiтаризму, що загрожував самому iснуванню української нацiї [2].
О. Ю. Зайцев зауважує, що, захоплюючись iталiйським фашизмом i намагаючись
його наслiдувати, дiячi ОУН водночас досить критично ставилися до нiмецького
нацiонал-соцiалiзму. Зокрема, Є. Онацький, порiвнюючи цi двi iдеологiї, засудив расову
теорiю нацизму: “Нацiонал-соцiялiзм... ототожнює нацiю з расою i кладе в її пiдстави
лише один елємент – кров... Для нацiонал-соцiялiзму є аксiомою, що саме нiмецька
раса є найвищою, i що навiть латинськi народи, не кажучи вже про слов’янськi, є
народами порiвнюючи нижчої раси, хоча як арiйцi вони є незмiрно вищi вiд iнших неарiйських народiв, не кажучи вже про африканських негрiв”. Є. Онацький застерiгав,
що з нiмцями слiд трактувати з обережнiстю, “щоби не впасти, бува, жертвою народу,
що вбачає свою мiсiю в пануваннi над iншими, менш вартiсними з расової точки погляду
народами” [3].
Проте, у нiмецьких вiйськово-полiтичних колах ставлення до українського
нацiоналiстичного руху та української державностi взагалi мало дещо iнший характер
i намiри, нiж вiдношення обох ОУН до союзництва iз Нiмеччиною. Ще задовго
до початку Другої свiтової вiйни Україна входила в орбiту колонiальних планiв
кайзерiвської Нiмеччини. Брестський мир 1918 р. став серйозним кроком на шляху
практичної реалiзацiї цих експансивних планiв. I хоча поразка у Першiй свiтовiй
вiйнi позбавила Нiмеччину всiх її завоювань, думка про реванш, про свiтове
панування нiколи не вмирала в реакцiйних колах у мiжвоєнний перiод. Ця тенденцiя
особливо посилюється з появою на нiмецькiй полiтичнiй сценi А. Гiтлера i нацiоналсоцiалiстичної партiї. Для розробки зовнiшньополiтичної стратегiї нацiонал-соцiалiзму
1934 р. з рiзницею у декiлька мiсяцiв було створено зовнiшньополiтичне бюро
НСДАП пiд керiвництвом А. Розенберга i бюро спецiального уповноваженого з питань
роззброєння Рiббентропа. Українська проблематика займала одне з перших мiсць
у роботi цих установ. Розробленi спiвробiтниками бюро Розенберга основнi iдеї i
пiдходи до вирiшення “українського питання” певний час мали значний, якщо не
визначальний, вплив на офiцiйний курс Третього рейху щодо українських земель.
Висунута командою Розенберга концепцiя “свiдомого європеїзму” особливо акцентувала
увагу на проблемах Схiдної Європи. Принципова iдея цiєї концепцiї полягала в тому,
щоб роздробити народи регiону за нацiональними ознаками, нацькувати їх один на
одного, а потiм легко пiдкорити всю територiю Схiдної Європи. Ось чому Розенберг
з самого початку пропагував iдею утворення формально самостiйних, але фактично
залежних вiд нацистського рейху держав в Українi та Кавказi, що могли бути створенi
для протидiї ослабленiй росiйськiй державi з центром у Москвi. Як стверджує О. Бойко,
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цитуючи Гiтлера, ця концепцiя, очевидно, вiдповiдала поглядам Гiтлера у даний перiод,
адже, уявляючи модель майбутнього свiтового порядку, вiн наголошував: “У центрi я
поставлю Велику Нiмеччину... (Разом з нею) Австрiя, Богемiя i Моравiя, польський
Захiд. Блок з сотнi мiльйонiв — неподiльний, без жодної трiщини i без чужих нацiй...
Далi — Схiдний союз: Польща, Балтiйськi держави, Угорщина, Балканськi держави,
Україна, Волгаланд, Грузiя... Можливо, союз, але не рiвноправних партнерiв, звичайно,
союз допомiжних народiв, без армiй, без власної полiтики, без власної економiки...” [4].
Отже, на початку вiйни проти СРСР у нiмецьких планах щодо України вiдбулося не
просто змiщення акцентiв з полiтичних на економiчнi, а фактично трансформувалася
сама модель майбутнього розвитку українських земель. Якщо у довоєнний перiод
планувалося утворення бодай марiонеткової держави — “Великої України”, то
вже на початку агресiї проти Радянського Союзу українськi землi розглядалися
як бездержавний сировинний придаток, джерело продовольства i робочої сили, з
перспективою пiсля знищення значної частини населення, онiмечення та колонiзацiї. Ця
трансформацiя не випадкова, вона пояснюється гранично утилiтарним, прагматичним
пiдходом нiмецьких полiтикiв до долi українських земель. Саме тому в планах нацистiв
у довоєнний перiод цi землi — козир у дипломатичнiй грi; у воєнний — матерiальна база
i зручний плацдарм для ведення бойових дiй; у повоєнний — одне з кращих мiсць для
розгортання нiмецької колонiзацiї [4].
На початку Другої свiтової вiйни перед вторгненням у СРСР, нацисти певний
час планували використовувати українських нацiоналiстiв. У свою чергу, останнi,
повiривши у запевнення з боку нiмецьких урядових чиновникiв, що Нiмеччина
сприятиме вiдродженню української соборної самостiйної держави, вирiшили пiти на
спiвпрацю. Iншої зовнiшньої сили, яка допомогла б українському народовi вiдновити
власну державнiсть, нацiоналiсти на той час не бачили. При цьому керiвництву ОУН
були притаманнi незалежна iнiцiативна дiяльнiсть, намагання впливати на нiмецьку
полiтику щодо України [5].
У цьому процесi характерними особливостями дiяльностi українського
нацiоналiстичного руху були iнiцiативнi заходи щодо реалiзацiї державотворчої
програми. В умовах нацистської окупацiї боротьба українських нацiоналiстiв певним
чином мала схожi риси з однотипними авторитарними, нацiонал-радикальними
течiями Європи як мiжвоєнного перiоду, так i нацiонально-визвольними рухами
багатьох народiв свiту за часiв Другої свiтової вiйни. Несприятлива для нацiональної
державностi мiжнародна обстановка, брак в українцiв реальних легiтимних, мирних
важелiв впливу на позитивне вирiшення власної полiтичної долi змусили українських
нацiоналiстiв здобувати незалежнiсть збройним шляхом, використовуючи ворогiв,
держав, що поневолили українськi етнiчнi землi, зокрема Нiмеччину [6, с. 31-32].
Пiд час вторгнення вермахту на територiю Радянського Союзу українськi
нацiоналiсти ОУН (б) та ОУН (м), сiчовики Т. Бульби-Боровця активно захоплювали
владу в районах захiдних областей України та у першi днi вторгнення встановили владу
у 187 з 200 районiв Захiдної України i 26 районах Правобережної України, створили
обласнi управлiння у Тернополi, Львовi, Луцьку, Рiвному, Дрогобичi, Станiславi.
Роззброюючи невеликi червоноармiйськi пiдроздiли, що опинилися в оточеннi, оунiвцi
акумулювали значну кiлькiсть зброї, боєприпасiв i спорядження. Проте, нiмецька
адмiнiстрацiя розпустила українську мiлiцiю та iншi структури, якi сформували
українськi нацiоналiсти [7].
Кульмiнацiйним етапом дiяльностi українського нацiоналiстичного руху є
здiйснення програми ОУН по вiдновленню української державностi, що було
реалiзоване проголошенням вiдновлення Української держави актом вiд 30 червня 1941
р. у окупованому нiмецькими вiйськами Львовi.
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Для вирiшення питання про полiтико-правове значення прийняття даного
документу, враховуючи вищенаведенi геополiтичнi та вiйськовi умови здiйснення
Органiзацiєю українських нацiоналiстiв державотворчої програми, необхiдно здiйснити
аналiз норм даного документу.
Акт складався з трьох пунктiв, у перших двох з яких проголошується вiдновлення
держави волею українського народу, визначається столиця Української Держави – м.
Київ, тощо. [8, c. 304]. У третьому пунктi акту задекларована союзницька спiвпраця
новоствореного українського державного формування з нацистською Нiмеччиною
у боротьбi з СРСР [8, c. 304]. Цю диспозицiю слiд розглядати як таку, що
активно використовувалась у тогочасних мiжнародних нормативних документах (Пакт
Рiббентропа – Молотова вiд 23 серпня 1939 р., Договiр про дружбу й кордон мiж СРСР i
Нiмеччиною вiд 28 вересня 1939 р. i iн.), як вiйськово-полiтичнi мiждержавнi вiдносини
[9, с. 272-273]. У диспозицiї цiєї норми не вказано на пiдпорядкованiсть, а конкретно
вказано на спiльну дiяльнiсть для досягнення визначеного результату, що виключає
колаборацiонiзм [8, c. 304]. Таке визначення, у свою чергу, пiдтверджується тим
фактом, що нiмецькою стороною подiбна позицiя не була акцептована [10, c. 198], але
українською стороною стратегiчну мету Акту – вiдновлення української державностi –
не було змiнено чи виключено [11], чого вимагала нiмецька сторона, одразу розпочавши
боротьбу з процесом вiдновлення Української держави. З правової точки зору пункт
3 акту 30 червня 1941 року не може вважатися елементом колаборацiонiзму, бо
окупацiйний режим нiяких санкцiй чи заборон на цей юридичний факт не давав i нiяк
не впливав на процес вiдновлення української державностi у момент цього вiдновлення.
У той же час у тому ж третьому пунктi акту ОУН зазначила, що Нiмеччина пiд
проводом А. Гiтлера допомагає українському народовi визволитися з-пiд московської
окупацiї [8, c. 304]. Таку заяву ОУН слiд вважати популiстським лозунгом, оскiльки
нiмецька сторона не уповноважувала ОУН робити заяви вiд її iменi.
Нiмецькi полiтичнi кола негативно прийняли реалiзацiю українського
державотворення на початку вiйни з СРСР та висунули вимоги до Проводу ОУН
(б) вiдкликати даний акт, розпочавши активнi репресiї проти активiстiв ОУН (б).
Це було прямим порушенням не тiльки попереднiх двостороннiх домовленостей, а й
порушенням принципiв спiвпрацi українських нацiоналiстiв та Нiмеччини. З огляду
на це, ОУН (б) концептуально вiдмовилась вiд нiмецької “пiдтримки” у боротьбi з
СРСР та розпочала реалiзацiю створення власних збройних формувань, мета яких –
боротьба за вiдновлення Української держави, до основних ворогiв якої з липня 1941
р. також увiйшла Нiмеччина.
Протистояння українського нацiоналiстичного руху та нацистського окупацiйного
режиму мало форми збройної боротьби загонiв Української повстанської армiї,
створеної ОУН (б) i також спецпiдроздiлiв ОУН (б).
В умовах масштабного звiльнення українських земель вiд нiмецьких вiйськ i
адмiнiстрацiї перед українським нацiоналiстичним рухом, що поглинув та об’єднав
усi нацiоналiстичнi збройнi формування у рамках УПА, постала проблема подальших
перспектив протистояння тоталiтарним режимам. Враховуючи вiйськово-полiтичну
ситуацiю, попереднi надiї Проводу ОУН (б) на виснаження Нiмеччини та СРСР
у взаємнiй боротьбi не мали пiд собою реальних перспектив. Перед українськими
нацiоналiстами була могутня Червона армiя, а за спиною ще могутнiша, але вже
незацiкавлена продовжувати протистояння армiя та спецслужби Нiмеччини.
У такiй складнiй ситуацiї для українських нацiоналiстiв необхiдно було зберегти
людськi та матерiальнi ресурси для бiльш складної i тривалої боротьби iз потужним та
авторитетним у свiтi суперником – СРСР.
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На останньому етапi вiдступу нiмцiв з українських земель українськi нацiоналiсти
та нацисти дiйшли до певних домовленостей щодо нейтралiтету один до одного.
Нейтралiтет виражався у безперешкодному пропуску вiдступаючих загонiв вермахту
зi сторони ОУН i УПА та не перешкоджаннi органiзацiйної дiяльностi українських
нацiоналiстiв зi сторони нiмцiв. Ця домовленiсть не мала офiцiйного характеру. У
подальшому вiдносини українського руху опору та вiдступаючих нiмецьких частин
розвинулися до окремих епiзодiв спiвпрацi. У деяких випадках нiмцi при вiдступi
залишали зброю та боєприпаси оунiвцям, нацiоналiсти надавали розвiдувальну
iнформацiю нiмцям про Червону армiю. Мали мiсце поодинокi спiльнi вiйськовi операцiї
проти радянської армiї та спецслужб. Нацисти випускали українських полiтв’язнiв з
концтаборiв, а тi в свою чергу включалися у антибiльшовицьку боротьбу [12, с. 99-102].
На останньому етапi вiйни рухи опору в Європi масово активiзовувалися, беручи
участь у визволеннi власних країн вiд нiмецької окупацiї. В Українi, Польщi та
прибалтiйських республiках тривала боротьба проти нового тоталiтарного режиму
– СРСР. Не тiльки українцi своїми власними силами без зовнiшньої пiдтримки
здiйснювали збройний опiр тоталiтаризму. Народи Латвiї, Литви, Естонiї у нерiвних
силах певний перiод вели боротьбу у рамках власної державницької концепцiї [13,
с. 12-20]. Проте, пiдтримка зовнiшньополiтичних чинникiв нацiональних рухiв опору
не надiйшла з огляду на нове статус-кво у свiтовiй геополiтицi, що формувалося
країнами антигiтлерiвської коалiцiї, у котрому СРСР як один iз основних учасникiв мав
беззаперечний авторитет. Цей авторитет важив для країн-переможцiв набагато бiльше,
нiж право нацiй на самовизначення народiв у полi геополiтичного iнтересу радянської
тоталiтарної держави.
Отже, при дослiдженнi iсторико-правових особливостей спроби реалiзацiї
української державницької концепцiї в умовах нацистської окупацiї слiд наголосити
на характерних рисах боротьби українського нацiоналiстичного руху, який був
представлений ОУН С. Бандери та ОУН А. Мельника i збройними формуваннями
Т. Бульби-Боровця. Спроба спiвпрацi обох ОУН iз нiмецькими нацистами не принесла
успiху – нiмцi не визнали державностi у червнi 1941 року, проголошення якої здiйснила
ОУН (б), так само нiмцi не дали можливостi створити державне формування членам
ОУН (м) пiсля повної окупацiї українських земель вермахтом, на що були сподiвання
мельникiвцiв. Якщо ОУН (б) припинила спiвробiтництво iз нiмцями та розгорнула
широкомасштабну збройну боротьбу проти окупацiйного режиму, поглинувши збройнi
вiддiли Т. Бульби-Боровця, то ОУН (м) до останнього перiоду нiмецької окупацiї
офiцiйно не виступила проти тоталiтаризму та екстремiзму нацистського окупацiйного
режиму в Українi. Проте, у дiяльностi ОУН (м) спостерiгалися елементи тiсної
органiзацiйної спiвпрацi, враховуючи власну полiтичну доктрину, у той же час,
концептуальною метою цiєї формацiї не було впровадження нацистського режиму в
Українi, боротьба за незалежнiсть України без власних вiйськових ресурсiв зумовила
їх тiсну спiвпрацю. ОУН (б) та створена нею УПА вели гостру боротьбу проти
нацизму в Українi протягом 1941 – 1944 рокiв з метою вiдновлення української
державностi, здiйснюючи державницьку концепцiю у рамках права народiв на
самовизначення. З огляду на вiйськово-полiтичну доцiльнiсть, пiд час вiдступу
нiмецьких вiйськ з територiї українських земель, український нацiоналiстичний рух,
репрезентований ОУН (б) i УПА з метою мобiлiзацiї вiйськових ресурсiв заключив
негласне перемир’я iз нiмецькими спецслужбами в Українi, навiть спiвпрацюючи
у процесi протистояння наступу Червоної армiї та акцiй НКВС. Проте, у супереч
твердженням радянських органiв влади i науковцiв та багатьох сучасних дослiдникiв,
український нацiоналiстичний рух не брав участi у вiйськових злочинах нацистiв, що
пiдтверджується вiдсутнiстю обвинувачень українського руху опору на Нюрнберзькому
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процесi. Концептуальна несумiснiсть української державотворчої програми ОУН (б)
та нацистських планiв щодо українських земель, а також полiтика окупацiйного
режиму виключила потенцiальну платформу спiвпрацi у боротьбi з бiльшовизмом. З
огляду на вищезазначене, слiд наголосити на тому, що український нацiоналiстичний
рух в умовах нацистської окупацiї дiяв у рамках власної державницької концепцiї
та у процесi гострої збройної боротьби з тоталiтарним окупацiйним режимом змiг
обмежити експлуатацiю нiмцями значних територiй Захiдної України.
Таким чином, враховуючи ситуативнi епiзоди спiвпрацi iз нiмецьким тоталiтарним
режимом, що не вiдображало концептуальних засад державотворчої програми та
боротьби за її реалiзацiю, з полiтико-правової точки зору український нацiоналiстичний
рух ОУН (б) i УПА не може вважатися прикладом колаборацiонiзму часiв
Другої свiтової вiйни. Боротьба даної вiйськово-полiтичної формацiї за реалiзацiю
державницької концепцiї в умовах нiмецької окупацiї носила характер нацiональновизвольного руху.
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Мамонтов I. О. Спроба реалiзацiї української державницької концепцiї в умовах
нацистського тоталiтарного режиму: iсторико-правовий аспект
У статтi проведене iсторико-правове дослiдження реалiзацiї української державницької концепцiї в
умовах нацистського тоталiтарного режиму, подано iсторико-правову оцiнку боротьби українських
нацiоналiстiв за українську державнiсть.
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Мамонтов И. О. Попытка реализации украинской государственной концепции в условиях
нацистського тоталiтарного режима: историко-правовой аспект
В статье проведено историко-правовое исследование реализации украинской государственной
концепции в условиях нацистского тоталитарного режима. Дана историко-правовая оценка борьбы
украинских националистов за украинскую государственность.
Ключевые слова: коллаборационизм, тоталитарный режим, украинская государственность,
национально-освободительное движение.
Mamontov I.O. Historian-Legal Aspect Of The Attempt Of Realization Of Ukrainian State
Concept In The Conditions Of The Nazi Totalitarian Mode
Historian-legal research of realisation of Ukrainian state conception in the conditions of nazi totalitarian
mode was analyzed in article. Historian-legal appreciation of struggle of Ukrainian nationalists for Ukrainian
statehood was made.
Keywords: collaboration, totalitarian mode , Ukrainian statehood, national-liberation movement.
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Конституцiйний лад та права
людини. Питання
адмiнiстративного та
фiнансового права.
Адмiнiстративне судочинство
Костицький В.В.

Влада народу: сiм функцiональних гiлок влади (проблеми
ренесансу в теорiї права)
УДК

Українська нацiональна iдея знайшла своє юридичне оформлення в Конституцiї
України. У Преамбулi Конституцiї України зазначено, що Верховна Рада України,
”спираючись на багатовiкову iсторiю українського державотворення i на основi
здiйсненого українською нацiєю, усiм Українським народом права на самовизначення”
приймає цю Конституцiю, а в статтi 1 проголошує Україну суверенною i незалежною
державою.
Дехто схильний стверджувати, що на сьогоднi нацiональна iдея себе вичерпала,
а тому необхiдно шукати нову iдею, яка консолiдувала б Український народ. З
цього приводу зауважимо, що в умовах iнформацiйних та економiчних воєн XXI
столiття проблеми соборностi, незалежностi та суверенностi народу, влади i держави
продовжують залишатися достатньо актуальними. Нацiональна iдея наповнюється
новим змiстом, в основi якого економiчний патрiотизм як складова нацiональної iдеї.
Сьогоднi є пiдстави говорити, що iдея розбудови правової держави, заснованої на
принципi розподiлу влади, стала невiд’ємною складовою нацiональної iдеї в Українi,
шляхом реалiзацiї її європейських устремлiнь, забезпечення ”вростання” в європейську
та свiтову спiльноту, критерiєм вiднесення України до числа цивiлiзованих держав,
складовою менталiтету та свiтогляду сучасного українця.
Сучасна держава не може не бути правовою. Уже в Декларацiї прав
людини i громадянина, прийнятої у 1789 роцi Нацiональними Зборами Францiї,
проголошувалося, що суспiльство, в якому не забезпечено користування правами i не
проведено розподiл влад, не має конституцiї. Сьогоднi держава, в якiй не забезпечено
розподiл влад, розглядається свiтовим спiвтовариством як анахронiзм XXI столiття,
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тоталiтарна держава, влада хунти, феодальний пережиток i т.д. При цьому, така
держава стає дуже часто об’єктом iзоляцiї, а її громадяни - заложниками влади,
позбавленими нормального спiлкування iз свiтовим спiвтовариством.
З ухваленням Конституцiї України у 1996 роцi у нас було задекларовано створення
правової держави. Недивлячись на те, що Конституцiю назвали Основним Законом,
вже у самому текстi була зроблена спроба позбутися цього радянського штампу.
Конституцiю Верховна Рада України ухвалила вiд iменi Українського народу громадян всiх нацiональностей.
Зрозумiло, що вiднесення Конституцiї до числа законiв, навiть з додатком
”Основний”, принижує значення цього акту у розвитку суспiльства та його мiсце у
правовiй системi. За своїм юридичним значенням сучасна конституцiя є Суспiльним
договором мiж державою та громадянським суспiльством, договором, за яким держава
бере на себе зобов’язання обслуговувати суспiльство та визнає i гарантує права людини.
Звернемо увагу, що стаття 1 Конституцiї України визначає нашу державу як
правову. В основi критерiїв вiднесення держави до такої, що може бути названа
правовою - прiоритет прав людини у системi права, гарантованiсть i реальнiсть
реалiзацiї цих прав i свобод, наявнiсть у країнi громадянського суспiльства,
верховенство права, реалiзацiя принципу диспозитивностi (який слiд розглядати не
тiльки як принцип цивiльно-процесуального права, а як унiверсальний принцип права
у цiлому) у правi i правозастосовчiй практицi (”можна все, що не заборонено законом”
на вiдмiну i на противагу пануючому в умовах будь-якої тоталiтарної держави
”можна все, що дозволено законом”), юридичне закрiплення та реалiзацiя принципу
розподiлу влади. Насправдi, цi проблеми в умовах переосмислення теоретичних та
методологiчних засад права та формування нової фiлософiї права в сучасних умовах
є надзвичайно привабливими для дослiдження i ми ще звернемося до їх аналiзу. У
контекстi поставленої тут мети зосередимося на принципi розподiлу влад як одному iз
основоположних, засадничих постулатiв сучасного праворозумiння.
Ухвалену 28 червня 1996 року Конституцiю України необхiдно визнавати, що
тодi була допущена методологiчна помилка, яка i зараз є причиною полiтичних
протистоянь та збоїв у роботi державного апарату. Мова йде про те, що в основу
моделювання державної влади у проектi Конституцiї України було закладено принцип,
сформульований Джоном Локком та Шарлем Монтеск’є ще 270 рокiв тому, щодо
подiлу влади на законодавчу, виконавчу i судову, принцип, який зараз не охоплюю
всiх функцiональних гiлок державного механiзму.
При цьому не врахованi наступнi моменти:
- з моменту наукової розробки Д. Локка i Ш. Монтеск’є пройшов значний час, за
який державний апарат був значно удосконалений i ускладнений;
- у ХУЇI-ХУШ столiттях в основу iдеї розподiлу влади було покладено завдання
не тiльки i не стiльки народного суверенiтету, а завдання обмеження абсолютної
королiвської влади та позбавлення суспiльства вiд можливої сваволi монарха, якщо
вiн не мiг чи не хотiв бути мудрим;
- при пiдготовцi проекту Конституцiї України у її розробникiв не вистачило часу для
опрацювання моделi мiсцевого самоврядування, яке вже за цими ж конституцiйними
вимогами є владою територiальної громади, має задекларовану майнову i бюджетну
автономiю;
- рiвень легiтимностi обраного народом Президента України такий же, як i всiєї
Верховної Ради, однак за своїми повноваженнями Президент не може бути вiднесений
до жодної з означених гiлок влади;
- вже у XX столiттi появилися науковi роботи, якi дещо по iншому описували
систему ”гiлок” державного апарату.
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Щодо останньої думки звернемося до роботи китайського вченого i полiтика Сунь
Ятсена, який у роботi ”Конституцiя п’яти влад” [1, c. 470-473] окрiм законодавчої,
виконавчої i судової гiлок влади видiляв ще екзаменацiйну i контрольну влади.
Положення Конституцiї України про те, що єдиним джерелом влади є народ не
враховує однiєї обставини. Народ є не тiльки джерелом, але i носiєм влади. У Цiцерона
в роботi ”Дiалоги. Про державу. Про закони” iдеальною є держава, у якiй сформована
влада з ”належною мiрою будучи складеною iз трьох видiв влади - царської, влади
оптиматiв i народної”[2, c. 47]. Якщо так, то державна влада i мiсцеве самоврядування
виступають похiдними вiд влади народу. Отже, перш, нiж говорити про гiлки влади,
треба з’ясувати питання про рiвнi влади (див. рис).
Очевидно, що першим рiвнем влади є влада народу як єдиного джерела i єдиного
носiя влади. Другий рiвень влади охоплює систему представницької влади. Ця система
включає три гiлки: законодавча влада в особi парламенту; президент держави; мiсцеве
самоврядування.
Представницька влада є виборною. Принцип виборностi представницької влади
народом є неодмiнною умовою iснування влади взагалi, а не тiльки представницької
влади. Замiна, наприклад, обрання Президента України народом на всеукраїнських
виборах на його обрання Верховною Радою України порушує принцип конституцiйної
стабiльностi, сформульований у Конституцiї України механiзм формування та
функцiонування * влади, конституцiйнi приписи статтi 5 щодо суверенiтету народу.
У Конституцiї України прямо не сказано, що влада належить народу. Народ
названий носiєм суверенiтету та джерелом влади. Однак стаття 5 Конституцiї у
ч. II установлює, що народ здiйснюєвладу або безпосередньо, або через органи
державної влади та органи мiсцевого самоврядування. Народ надiляє на виборах
владою Парламент, Президента та мiсцеве самоврядування.
Окрiм того, якщо єдиним джерело i носiєм суверенiтету (тобто, влади) є народ,
то влада неподiльно належить народу. Подiл влади на гiлки є лише функцiональною
структуризацiєю системи влади народу.
Стаття 7 Конституцiї України, проголошуючи, що ”в Українi визнається i
гарантується мiсцеве самоврядування” конституцiює мiсцеве самоврядування як
окрему гiлку влади. Отже, магiстратура є владою народу, а не державною владою.
Згадаємо, що три основних елементи держави у роботi ”Полiтика” видiляв
Аристотель: законодавчий орган про дiла держави; магiстратура; судовi органи [2, c. 4243]. Мiсцеве самоврядування як гiлка влади надiлене вiдповiдно до ст.142 Конституцiї
України матерiальною i фiнансовою основою у виглядi рухомого i нерухомого
майна, доходiв мiсцевих бюджетiв, iнших коштiв, землею, природними ресурсами,
що є у власностi територiальних громад, а також об’єктами спiльної власностi, що
перебувають в управлiннi районних i обласних рад. Елементи розподiлу влади маємо i
на мiсцевому рiвнi. Мiсцевi ради як мiсцевi парламенти формують виконавчу владу та
власнi контрольнi органи.
За статтею 6 Конституцiї державна влада в Українi здiйснюється на засадах її
подiлу на законодавчу, виконавчу i судову. Аналiз Української Конституцiї дає пiдстави
стверджувати, що в її текстi задекларованi органи, якi не можуть бути вiднесенi до
законодавчої, виконавчої та судової влади. Це iнститут президентства, квалiфiкацiйнi
комiсiї суддiв, Вища Рада Юстицiї, прокуратура, Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини.
Зрозумiло, що у кожнiй країнi конституцiя має свої особливостi i по рiзному
встановлює модель влади та спiввiдношення гiлок влади. У Сунь Ятсена президент
входить у систему виконавчої влади, натомiсть iмператор є носiєм законодавчої влади
[1, c. 472-473]. На нашу думку, президент залишається виборним i обмеженим у
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правах монархом, оскiльки поряд з нормотворчими, номiнацiйними, управлiнським
повноваженнями має i судову (помилування), установчу та iншi функцiї [3].
Третiй рiвень влади - похiдний: виконавча влада, судова влада, контрольнонаглядова та атестацiйна влада. Якщо мiсце судової влади, демократичнi засади
правосуддя, принципи незалежностi судової влади, суддiв та суду отримали своє
теоретичне обґрунтування у лiтературi i зараз проблема подальшого розвитку
судової влади пов’язується з вирiшенням питань спецiалiзацiї судiв, розмежування
повноважень спецiалiзованих судiв, визначенням статусу Верховного Суду України та
кiлькостi ланок судової системи, то навiть щодо виконавчої влади та шляхiв здiйснення
адмiнiстративної реформи правова наука все ще ламає списи у дискусiях теоретичного
характеру на пiдступах до постановки завдань, обґрунтуванням системностi реформ та
iнших загальних проблем.
Нi судова, нi виконавча гiлки влади не можуть охоплювати екзаменацiйну владу,
як про це писав Сунь Ятсен. Його екзаменацiйна влада по сутi не є такою, а швидше
виступає атестацiйною владою, що має повноваження вiд народу, пов’язанi з пiдбором
кадрiв для усiх гiлок влади. Тут не погодимося iз Сунь Ятсеном, який вiдносить
екзаменацiйну владу до законодавчої, а контрольну до судової. [1, c. 472-473].
У свiтi значний розвиток отримав iнститут атестацiї кадрiв суддiв, адвокатiв, лiкарiв
(Канада, США, Францiя, Iспанiя). Органами, що складають атестацiйну гiлку влади
як в Українi, так i в iнших державах, є Вища Рада Юстицiї (Вища Рада Магiстратури
у Францiї, Генеральна Рада Судової Влади в Iспанiї), Вища Квалiфiкацiйна Комiсiя
Адвокатури в Українi.
Тепер про контрольно-наглядову владу. Контрольна влада не може включати судову
[1, c. 472-473], але не може бути складовою i законодавчої влади. В полонi iдеї
розширення повноважень Верховної Ради України у дев’яностих роках (до речi, за
участю автора) був розроблений проект Закону України про парламентський контроль.
На щастя, ця iдея не булла реалiзована, але надалi знайшла своє втiлення у наданнi
контрольних повноважень комiтетам Верховної Ради України, що по-сутi призвело до
порушення принципу розподiлу влади.
Наглядовими повноваженнями в Українi надiлена Прокуратура України, яка за
Конституцiєю 1996 року не може бути вiднесена до жодної гiлки влади, задекларованої
у ст. 6 Конституцiї України. Спецiальнi контрольнi повноваження, особливий порядок
формування та призначення кадрiв мають Рахункова палата, Нацiональна Рада з
питань телебачення i радiо, Нацiональна експертна комiсiя України з питань захисту
суспiльної моралi, Державна комiсiя з цiнних паперiв та iншi державнi органи. Не
вирiшенi теоретико-правовi проблеми функцiонування Служби Безпеки України. Не
цiлком вписуються вони до загальноприйнятих уявлень про виконавчу владу.
Зрештою, сама виконавча влада включає як органи державної виконавчої влади, так
i органи виконавчої влади мiсцевого самоврядування. Правда, у Конституцiї України
роздiл УI має назву ”Кабiнет Мiнiстрiв України. Iншi органи виконавчої влади”, проте
у цьому роздiлi визначенi повноваження тiльки органiв державної виконавчої влади.
Стаття 140 Конституцiї України називає органи виконавчої влади, створюванi мiсцевим
самоврядуванням, виконавчими органами мiсцевого самоврядування, що не мiняє їх
статусу як органiв виконавчої влади.
В основi цiєї роботи мали б лежати принципи (основнi положення, засади) розподiлу
влади, тобто такi вимоги, яким мали вiдповiдати як критерiї подiлу влади, так i основи
побудови усiх гiлок влади, у тому числi i державної влади.
Спробуємо з’ясувати цi принципи. Першим серед них, зрозумiло, є принцип
народного суверенiтету. Адже, саме народ є i носiєм влади, i його єдиним джерелом.
У сучасних умовах держава має справу не тiльки i не стiльки з народом, а
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з громадянським суспiльством як сукупнiстю усiх iнститутiв, що формує народ.
Це полiтичнi партiї, громадськi органiзацiї, професiйнi об’єднання, об’єднання за
iнтересами, територiальнi об’єднання людей та об’єднання людей за iншими ознаками.
Вони виступають формами здiйснення влади народом, у тому числi i державної влади.
До принципiв, за якими повинен будуватися розподiл влади, вiднесемо
представництво iнтересiв народу в державнiй владi, справедливого вирiшення iнтересiв
регiонiв i їх рiвноправного представництва у виборних органах. На закiнчення
вiдзначимо величезний внесок видатного Китайського ученого i мислителя Сунь Ятсена
у розвиток теорiї розподiлу влади як одного з небагатьох дослiдникiв, що поставив
питання про життєвiсть теорiї Монтескьє-Локка.
Приходимо до висновку, що українська правова наука зараз стоїть перед завданням
як пошукiв шляхiв до усунення внутрiшнiх протирiч в Конституцiї
України, так i необхiднiстю напрацювання теоретичних положень, якi лягли б в
основу обґрунтування оптимальної моделi функцiональної структуризацiї державної
влади з урахуванням того, що державна влада є лише формою здiйснення єдиної i
неподiльної влади народу.
1. Мухаев Р. Т. Хрестоматия по теории государства и права, политилогии, истории политических
и правових учений: Пособие для вузов, юридических и гуманитарных факультетов. – М.:
”Издательство ПРИОР”, 2000.
2. История политических и правових учений: Хрестоматия для юридических вузов и факультетов
/Сост. И общ. Ред. Проф., д-р ист. Наук Г. Г. Демиденко. –Харьков: ”Факт”, 1999.
3. Костицька I. О. Iнститут президентства в Українi: становлення i функцiонування (теоретикоправовий аналiз). – К.: Iнститут законодавчих передбачень i правової експертизи. – 2003. – 496 c.
Костицький В.В. Влада народу: сiм функцiональних гiлок влади (проблеми ренесансу в
теорiї права)
Автор зазначає, що сучасна держава не може бути не правовою. Значна частина значних нюансiв не є
визначеною у законодавствi. Автор видiляє декiлька принципiв подiлу влади, таких як представництво
iнтересiв народу в державнiй владi, справедливого вирiшення iнтересiв народу, рiвноправного
представництва у виборних органах.
Ключовi слова: функцiї органiв влади, подiл влади, Конституцiя.
Костицький В.В. Власть народа: семь функциональных ветвей власти (проблемы
ренессанса в теории права)
Автор отмечает, что современное государство не может быть не правовым. Значительная часть
многих нюансов не является определенной в законодательстве. Автор выделяет несколько принципов
разделения власти, таких как представительство интересов народа в государственной власти,
справедливого решения интересов народа, равноправного представительства, в выборных органах.
Ключевые слова: функции органов власти, разделение власти, Конституция.
Kostytsky V.V. Peoples’ Power: Seven Functions of Legal Branches (the problems of
renaissance in the theory of law)
The author states that the modern country cannot be not legal. A lot of important moments are not outlined
in the legislation. The author gives some principles of the power division, such as representation of people
in state government, just regulation of regional interests, equal representation in elected bodies.
Keywords: functions of legal branches, division of powers, Constitution.
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Ославський М. I.

Напрямки удосконалення адмiнiстративної реформи в Українi
УДК

Проблеми правового регулювання проведення адмiнiстративно-територiальної
реформи в Українi - це тема, актуальна з часу проголошення незалежностi
України. Впродовж цього часу абсолютна бiльшiсть науковцiв, полiтикiв, пересiчних
громадян визнають необхiднiсть впровадження фундаментальних змiн у органiзацiю
адмiнiстративно-територiального устрою i здебiльшого однаково визначають
кiнцевi цiлi, яких має бути досягнуто: утворення ефективної системи органiв
мiсцевого самоврядування i виконавчої влади на мiсцях; здiйснення оптимального
адмiнiстративного подiлу; швидкiсть, зручнiсть, повнота адмiнiстративних послуг, якi
можуть бути отриманi громадянами за мiсцем їх проживання.
А от концепцiї, за допомогою яких можна прийти до таких результатiв, є рiзними,
iнодi дiаметрально протилежними. Кожна полiтична сила, що приходить до влади,
змiнює чинну програму дiй щодо проведення адмiнiстративної реформи i продовжує
кiнцевий термiн її реалiзацiї. Вказане спричиняє актуальнiсть пiзнання наведених
питань.
Метою дослiдження є розгляд сучасного стану впровадження заходiв
адмiнiстративної реформи, виявлення їх результату та формування пропозицiй
щодо подальшого ходу адмiнiстративної реформи.
Питання впровадження адмiнiстративно-територiальної реформи у бiльшiй чи
меншiй мiрi цiкавлять всiх без винятку адмiнiстративiстiв. Серед останнiх публiкацiй на
згадана тему слiд вiдмiтити статтi М.Баймуратова та О. Кучабського. Незважаючи на
широке дослiдження питань впровадження адмiнiстративної реформи, деякi питання
залишаються малодослiдженими. Так не сформовано вимоги до побудови мiсцевого
самоврядування та його основної складової -адмiнiстративно-територiальної одиницi.
Пропозицiї щодо укрупнення первинних територiальних одиниць не враховують
специфiки гiрських регiонiв.
На сучасному етапi розвитку України можна беззаперечно стверджувати, що
адмiнiстративно-територiальна реформа в Українi вiдбувається надто повiльно.
Серед причин можна назвати розмитiсть кiнцевих цiлей перебудови, розбiжностi в
стратегiї їх реалiзацiї та неузгодженiсть окремих складових реформування. Крiм того,
як зазначає Баймуратов М., специфiчною рисою України залишається рiзновекторнiсть
трансформацiйних процесiв та їх взаємне накладання [1, с. 34]. Саме це, на нашу думку,
вплинуло на порушення стабiльностi держави. що вилилося в соцiально-економiчну
кризу.
Вiдсутнiсть спiльного бачення стратегiї полiтичної трансформацiї вiтчизняного
суспiльства призвела до суттєвих прорахункiв i поступового згортання темпiв
реформ. Безсумнiвною помилкою слiд вважати намагання полiтичного керiвництва
здiйснити реформування централiзовано - ”згори”, недооцiнюючи першочерговостi
стимулювання громадянської активностi на мiсцях. Вважається, що реалiзувати
радикальнi перетворення силами лише центральних владних структур, не спираючись
на пiдтримку всього населення, нереально [2, сi70].
Зокрема, до найважливiших прорахункiв у ньому вiдношеннi дослiдники
зараховують намагання ”згори” впровадити в Українi повнiстю децентралiзовану
систему територiальної органiзацiї влади. Вважається, що ”проведений експеримент
був заздалегiдь приречений на невдачу, оскiльки не врахував вимог об’єктивно
51

дiючих законiв дiалектики, не базувався на дослiдженнi зазначеного процесу з
позицiй внутрiшньо суперечливої дiалектичної єдностi форми та змiсту об’єкта, що
розвивається” [3, с. 7-8].
Специфiка трансформацiйних процесiв в Українi продемонструвала, що намагання
прискорити реформування на практицi обернулося його провалом, або в кращому
випадку - гальмуванням чи вiдтермiнуванням. Найбiльшу проблему становить
вiдсутнiсть узгодженостi мiж конкретними реформаторськими заходами та їх
розумiнням з боку суспiльства.
Важливим фактором гальмування суспiльно-полiтичних змiн залишається
вiдсутнiсть комплексного бачення шляхiв та методiв їх реалiзацiї. Впродовж тривалого
часу в Українi здiйснювалися спроби реформувати окремi складовi життєдiяльностi
суспiльства неузгоджено, вiдiрвано вiд загального контексту. Аналiтики констатують,
що характер пострадянського суспiльного процесу значною мiрою стихiйний та
некерований, який визначався великою мiрою безсистемним реагуванням на поточнi
ситуацiї та впливом скороминущих егоїстичних корпоративних iнтересiв [1, с. 35].
Нищiвнiй критицi пiддав перший етап реформ в Українi Кучабський О. Дослiдник,
зокрема, констатував накладання в Українi таких сумнiвних явищ, як: ”непослiдовнiсть
розвитку процесу полiтичного та економiчного реформування суспiльства ”тупцювання
на мiсцi”, викликанi некомплексним, безсистемним пiдходом до вирiшення завдань
державотворення, панування ”радянсько-партiйного” стереотипу ”демократичного
централiзму” в розбудовi владних iнституцiй, ”бiльшовицький” синдром висмикування
окремої ланки з єдиного ланцюга органiзацiї влади, патернаїiстська психологiя у
середовищi державного апарату та пересiчних громадян” [ 2, с. 178].
Спонтаннiсть та певний авантюризм органiзаторiв реформ набули в Українi
загрозливих ознак. Для конструктивностi одночасної реалiзацiї реформ у рiзних
сферах доцiльно спрогнозувати їх прiоритети, невiдкладнiсть i термiни проведення”.
На актуальностi проблеми неузгодженостi реформ в Українi звертає увагу Кривицька
Ю. ”Коли кiлька реформ латають нам на голову, то часто виявляється, що вони зовсiм
неузгодженi мiж собою, кожна пропонує певнi ре- комендацiї, програми, створює свiй
окремий свiт, який проте не спiвставивши тим свiтом, який реально iснує в життi” [4,
с. 46].
Через це певнi нововведення буди взаємно суперечливими та не наближали
до стратегiчної мети, а нерiдко навпаки - вiддаляли вiд неї. Наприклад,
зусилля мунiципальної реформи щодо формування дiєздатного суб’єкта мiсцевого
самоврядування були знiвельованi впровадженням жорстко централiзованої фiскальної
та бюджетної системи.
На останнiй тезi слiд зупинитись докладнiше. Мається на увазi, що для мiсцевого
самоврядування передбачено широкi повноваження. Одночасно, суб’єкти мiсцевого
самоврядування не надiленi адекватними ресурсами для їх реалiзацiї: не мають
можливостi збирати податки на своїй територiї, а вiдповiдно, не здатнi сформувати
мiсцевий бюджет. За таких обставин мова йде не про реальну, а про примарну владу
на мiсцях.
Загалом, Конституцiя України закрiпила двi системи влади на мiсцях: мiсцевi
державнi адмiнiстрацiї, якi є мiсцевими органами виконавчої влади, та мiсцеве
самоврядування, як публiчну владу територiальних громад.
Одним iз першочергових крокiв незалежної Української держави стало
розмежування влади на мiсцях: державнi функцiї взяли на себе мiсцевi органи
виконавчої влади в особi представникiв Президента України та їх мiсцевих державних
адмiнiстрацiй. А колективнi iнтереси населення сiл, селищ, районiв у мiстах, мiст,
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районiв та областей взяли на себе органи мiсцевого та регiонального самоврядування
[5, с. 6-7].
Питання розмежування функцiй i повноважень гостро диктувалися протягом усього
перiоду проведення адмiнiстративної реформи. Особливо актуальним було питання
про двовладдя на мiсцях, про авторитаризм мiсцевих державних адмiнiстрацiй, про
безвладдя мiсцевого самоврядування та iн.
Питання про розмежування функцiй та повноважень мiсцевих державних
адмiнiстрацiй i органiв мiсцевого самоврядування виникають тому, що цi органи часто
вступають у конфлiкти мiж собою через рiзне розумiння межi здiйснення ними функцiй
та повноважень. Такi питання виникають мiж районними державними адмiнiстрацiями
и органами мiсцевого самоврядування сiл, селищ i мiст (районного пiдпорядкування),
районними радами; мiж обласними державними адмiнiстрацiями й органами мiсцевого
самоврядування мiст (обласного пiдпорядкування) i обласними радами.
Конституцiя України [6] i закони про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i про
мiсцеве самоврядування в Українi не дають можливостi виробити ефективний
правовий механiзм розмежування функцiй i повноважень цих адмiнiстрацiй та органiв
самоврядування.
Так, вiдповiдно до Закону України ”Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї” мiсцевi
державнi адмiнiстрацiї виконують повноваження у таких галузях: соцiальноекономiчного розвитку (ст. 17), в галузi бюджету та фiнансiв (ст. 18), управлiння
майном, приватизацiї та пiдприємництва (ст. 19), мiстобудування, житловокомунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту
i зв’язку (ст. 20), в галузi використання та охорони земель, природних ресурсiв
i охорони довкiлля (ст. 21), в галузi науки, освiти, охорони здоров’я, культури,
фiзкультури i спорту, материнства i дитинства, сiм’ї та молодi (ст. 22), соцiального
забезпечення та соцiального захисту населення (ст. 23), в галузi зайнятостi населення,
працi та заробiтної плати (ст. 24), забезпечення законностi, правопорядку, прав i свобод
громадян (ст. 25), мiжнародних та зовнiшньоекономiчних вiдносин (ст. 26) [7].
Порiвнюючи вищезазначений перелiк iз вiдповiдними сферами повноважень
мiсцевих рад, бачимо їх, якщо не iдентичнiсть, то, принаймнi, надто значну схожiсть.
Це стає на перешкодi переходу виконавчої влади до функцiональних засад управлiння
[8].
Фактично законодавець, розмежовуючи функцiї i повноваження двох гiлок
мiсцевої влади, мав на увазi забезпечення умов для роздiльного їх функцiонування.
Але наявнiсть широкої сумiжної компетенцiї робить цей задум законодавця
малоефективним. Накладки та дублювання, а, вiдповiдно, i втручання одних органiв
у справи iнших все ж, на жаль, залишаються [9, с. 40]. А на тлi того факту, що
матерiальних ресурсiв у виконавчої влади на мiсцях у рази бiльше, нiж у мiсцевого
самоврядування, результат очевидний - подавлення самоврядування.
В якостi узагальнених пропозицiй слiд сформулювати вимоги до побудови мiсцевого
самоврядування та до його основною складової - адмiнiстративно-територiальної
одиницi.
1. Територiальна громада має бути спроможною у фiнансовому планi виконувати
повноваження, визначенi законом України ”Про мiсцеве самоврядування в Українi” та
iншим законодавством.
2. Територiя адмiнiстративно-територiальної одиницi — нерозривна. У межах
територiї адмiнiстративно-територiальної одиницi не може бути iнших адмiнiстративнотериторiальних одиниць того ж рiвня. Адмiнiстративний центр територiально одиницi,
як правило, має бути максимально близько розмiщений до її географiчного центру.
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3. Невисокий рiвень ротацiйностi мiсцевих бюджетiв — дотацiї не повиннi знижувати
стимул до нарощування податкової бази, закрiпленої за бюджетом адмiнiстративнотериторiальної одиницi.
4. Унiверсальнiсть адмiнiстративно-територiальної одиницi - диспропорцiї по
територiї не повиннi бути великими в межах одного рiвня адмiнiстративнотериторiальних одиниць. Це потрiбно для того, щоб можна було порiвнювати рiзнi
одиницi i виробляти єдину полiтику щодо них в межах всiєї держави.
5. I останнє - органiзацiя органiв мiсцевого самоврядування в адмiнiстративнотериторiальнiй одиницi має забезпечувати належне представництво та полiтичну
спроможнiсть прийняття соцiально-вразливих рiшень (у частинi мiсцевих податкiв та
зборiв, тарифiв, штрафiв, санкцiй). Мiсцеве самоврядування починається там, де обранi
депутати не бояться брати на себе полiтичну вiдповiдальнiсть за непопулярнi, але
необхiднi рiшення.
Щодо гiрських регiонiв, то при здiйсненнi адмiнiстративно-територiального подiлу
слiд враховувати вiддаленiсть сiл, хуторiв i навiть окремих хат, вiдсутнiсть шляхiв
сполучення, погоднi умови, якi значно утруднять отримання адмiнiстративних послуг
у територiальному вiддаленому адмiнiстративному центрi. Тому, про жодне укрупнення
щодо гiрських регiонiв йти не може.
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Ославський М. I. Напрямки удосконалення адмiнiстративної реформи в Українi
Питання правового регулювання адмiнiстративно-територiальної реформи в Українi є актуальним з
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Ославский М. И. Направления усовершенствования административной реформы в
Украине
Проблемы законной регуляции административно-территориальной реформы в Украине - тема,
уместная начиная с украинской независимости. Автор формулирует требования для местного
управления и его компонентов (административные и территориальные единицы).
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Oslavskyi M.I. The Ways Of Improvement Of Administrative Reform In Ukraine
The Problems of legal regulation of administrative-territorial reform in Ukraine is a topic relevant since
Ukraine’s independence. The author formulates the requirements for local government and its components
(administrative and territorial units).
Keywords: administrative reform, local government, administrative units, territorial units.

Фрiс I. П.

До питання про правову природу нотарiату
УДК

Питання про правову природу нотарiату, як явища юридичної дiйсностi, у правовiй
науцi остаточно не вирiшене.
У тому чи iншому аспектi, однак достатньо фрагментарно, в українськiй правовiй
науцi його розглядали В. В. Комаров, В. В. Баранкова, С. Я. Фурса, В. М. Черниш. В
росiйськiй правовiй науцi це питання дослiджувалось Г. Г. та I. Г. Черемних.
У сучаснiй правовiй лiтературi термiн ”нотарiат” не має однозначного тлумачення i
використовується, в основному, в наступних значеннях:
1) система органiв, що здiйснюють функцiю держави по захисту прав i законних
iнтересiв громадян, юридичних осiб i суспiльства в цiлому, надiлених вiдповiдно до
законодавства владними повноваженнями [1, c. 99-101];
2) правовий iнститут, покликаний забезпечити стабiльнiсть цивiльного обороту, а
також захист прав i законних iнтересiв громадян i юридичних осiб за допомогою
нотарiальних дiй [2, c. 1]; галузь законодавства, нормами якого регулюється нотарiальна
дiяльнiсть;
3) навчальна дисциплiна, предметом якої є вивчення питань нотарiального
виробництва i дiяльностi його учасникiв у нотарiальнiй сферi.[3, c. 607]
Вiдповiдно до статтi 1 ч.1 Закону України ”Про нотарiат” ”Нотарiат в Українi
- це система органiв i посадових осiб, на якi покладено обов’язок посвiдчувати
права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти iншi нотарiальнi
дiї, передбаченi цим Законом, з метою надання їм юридичної вiрогiдностi”.[4] Таке
визначення є позитивним, на вiдмiну, наприклад, вiд законодавства про нотарiат
Росiйської Федерацiї, яке взагалi не формулює поняття цього iнституту. Разом з цим
Закон у своїх нормах не визначає цiлей та завдань нотарiату, що в достатнiй мiрi
збiднює його. Наприклад Основи законодавства Росiйської Федерацiї про нотарiат у ст.
1 закрiплюють: ”Нотарiат у Росiйськiй Федерацiї покликаний забезпечувати вiдповiдно
до Конституцiї Росiйської Федерацiї, конституцiями (статутами) суб’єктiв Росiйської
Федерацiї, цими Основами захист прав i законних iнтересiв громадян i юридичних осiб
шляхом здiйснення нотарiусами передбачених законодавчими актами нотарiальних дiй
вiд iменi Росiйської Федерацiї”.[5] Це законодавче положення вказує на цiлi нотарiату –
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захист прав i законних iнтересiв громадян i юридичних осiб та на способи досягнення
даних цiлей.
Характеризуючи сучасний український нотарiат, необхiдно вiдзначити, що вiн має
унiкальну двояку природу, функцiонуючи на межi публiчних i приватних iнтересiв, а
тому є з’єднувальною ланкою мiж державою i громадянським суспiльством. З одного
боку, нотарiус – особа, уповноважена державою на виконання державної функцiї по
захисту прав i свобод громадян, яка дiє вiд iменi держави, з iншого боку - представник
вiльної професiї, що виступає у якостi незалежного консультанта сторiн [1, c. 4].
Публiчний iнтерес – iнтерес, без задоволення якого неможливо забезпечити
соцiальну стабiльнiсть, стiйкий розвиток економiки в масштабi всiєї країни, нормальне
iснування держави взагалi. По визначенню дослiдникiв, ”публiчний iнтерес є визнаний
державою i забезпечений правом iнтерес соцiальної спiльноти, задоволення якого є
умовою i гарантiєю її iснування i розвитку”; ”публiчний iнтерес – це суспiльний iнтерес,
без задоволення якого неможливо, з одного боку, реалiзувати приватнi iнтереси, з
iншого боку - забезпечити нормальний i стiйкий розвиток держави i суспiльства
в цiлому,... це офiцiйно визнаний iнтерес, що має пiдтримку держави i правовий
захист. . . ” [1.c. 4].
Реалiзується публiчний iнтерес за допомогою дiяльностi державного апарату
– сукупностi державних органiв, зв’язаних iєрархiчною спiвпiдпорядкованiстю та
необхiдною органiзацiйною i матерiальною пiдтримкою. Наявнiсть державно-владних
повноважень визнається основною ознакою будь-якого державного, органу, що
вiдрiзняє його вiд недержавних органiв i органiзацiй.
Усi перерахованi ознаки в повному обсязi притаманнi нотарiату, що однак не
дає пiдстави вважати нотарiат державним органом, оскiльки нотарiат не входить
структурно в жодну з гiлок державної влади i не є органiзацiйно державним органом.
Нотарiат являє собою недержавний iнститут, якому делегованi окремi повноваження
держави по здiйсненню однiєї з найважливiших державних функцiй – захисту прав
i законних iнтересiв громадян i юридичних осiб. Таким чином, нотарiат надiлений
повноваженнями державно-владного характеру i своєю дiяльнiстю реалiзує публiчну
владу держави.
Наявнiсть публiчного начала в правовiй природi нотарiату деякими вченими
пов’язується з тим, що засвiдченi нотарiусами факти i документи здобувають
офiцiйний, тобто пiдтверджений державою, характер [5, c. 2].
Крiм того, публiчнiсть у дiяльностi органiв нотарiату виявляється в наступних
аспектах:
- у формуваннi нотарiату по волi держави (правова основа дiяльностi нотарiату –
Закон про нотарiат, iншi Закони, якi у тiй або iншiй мерi визначальних його дiяльнiсть),
в державному керуваннi нотарiальною дiяльнiстю (ст. 31 Закону);
- у здiйсненнi нотарiальних дiй вiд iменi держави України;
- у виконаннi нотарiатом суворо визначеного, встановленого у законодавчому
порядку виду дiяльностi – нотарiальної дiяльностi, здiйснюваної шляхом вчинення
нотарiусами передбачених законодавчими актами нотарiальних дiй;
- у виконаннi нотарiальної дiяльностi в строго визначених державою процесуальних
формах;
- у контролi держави за дiяльнiстю нотарiусiв.
Таким чином, принцип публiчностi, що базується на фактi делегування
державою повноважень по здiйсненню своїх функцiй нотарiальним органам, широко
вiдображений в органiзацiї i дiяльностi нотарiату.
Приватний iнтерес (iнтерес конкретного iндивiда) не повинен поглинатися
публiчним iнтересом, а, навпроти, визначати змiст i застосування законiв, дiяльнiсть
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всiх органiв державної влади i недержавних органiв i органiзацiй. У вiдповiдностi зi
статтями 21 i 22 Конституцiї України ”Усi люди є вiльнi i рiвнi у своїй гiдностi та
правах. Права i свободи людини є невiдчужуваними та непорушними”, ”Права i свободи
людини i громадянина, закрiпленi цiєю Конституцiєю, не є вичерпними. Конституцiйнi
права i свободи гарантуються i не можуть бути скасованi” [6].
Саме на нотарiат покладений обов’язок по захисту iнтересiв громадян i юридичних
осiб у приватноправовiй сферi. Нотарiат – правовий iнструмент, без якого неможливий
цивiльно-правовий оборот, належне правове забезпечення ринкових економiчних
вiдносин. Це виявляється в тiм, що:
- нотарiуси вчиняють нотарiальнi дiї по посвiдченню безспiрних прав i фактiв,
наданню виконавчої сили борговим i платiжним документам;
- здiйснюють охороннi нотарiальнi дiї, по посвiдченню безспiрних прав i фактiв,
наданню виконавчої сили борговим i платiжним документам;
- здiйснюють охороннi нотарiальнi дiї, забезпечують охорону спадкоємного майна,
накладають заборони на вiдчуження майна;
- нотарiуси консультують громадян з правових питань, роз’ясняють їхнiй змiст i
значення, а також наслiдки вчинених громадянами дiй.
Метi захисту суб’єктивних прав громадян i юридичних осiб найбiльше повно
вiдповiдає нотарiат, що дiє у формi вiльної професiї, тобто приватнопрактикуючi
нотарiуси, що несуть персональну вiдповiдальнiсть за збитки, заподiянi ними будь-якiй
особi.
Таким чином, у дiяльностi нотарiату вiдбите i публiчне, i приватне начало.
Це дозволяє стверджувати, наявнiсть в основi його правової регуляцiї подвiйного
правового начала – публiчноправового i приватноправового.
Нотарiат функцiонує в тiй областi, де взаємодiють держава i громадянське
суспiльство. Змiст дiяльностi нотарiату, незалежнiсть i неупередженiсть нотарiусiв у
здiйсненнi нотарiальних дiй, не входження органiв нотарiату структурно в систему
органiв державної влади свiдчать про те, що нотарiат, здавалося б, являє собою
виключно iнститут громадянського суспiльства. Однак цей iнститут надiлений
публiчною владою, оскiльки на нього покладенi повноваження держави по виконанню
найважливiшої державної функцiї – захисту прав i законних iнтересiв громадян i
юридичних осiб, а нотарiуси, що представляють нотарiат, у випадках, передбачених
законом, надiленi широкими владними повноваженнями, (про що докладно буде
сказано нижче). Це не дозволяє вiднести його в чистому видi нi до iнституту
громадянського суспiльства, нi до системи органiв державної влади.
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Фрiс I. П. До питання про правову природу нотарiату
В статтi розглядаються питання правової природи нотарiату, його мiсця в системi механiзму держави.
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Фрис И.П. К вопросу о правовой природе нотариата
В статье рассматриваются вопросы правовой природы нотариата, его место в механизме государства.
Ключовi слова: нотариат, правовая природа, публичноправовое начало, частноправовое начало.
Fris I.P. To The Quiestion About The Legal Nature Of Notaries
The article examines the legal nature of the notary, his place in the state mechanism
Ключовi слова: notary, legal nature, public law element, private law element

Яцкiв I. I.

Законодавство України щодо запобiгання та протидiї корупцiї
УДК 340.13:343.351

Корупцiя як соцiальне явище iснує фактично у всiх країнах свiту. Через корупцiйнi
дiяння суб’єктами корупцiї розроблено механiзм неформального перерозподiлу
суспiльних благ, який дiє не за принципом соцiальної справедливостi й рiвностi всiх
громадян перед законом, а на основi силового вiдбирання благ вiд одних суб’єктiв та
передачi їх iншим з метою отриманням вiдповiдної адмiнiстративної ренти.
Протидiя корупцiї повинна ґрунтуватись на ефективних способах та засобах, їх
є досить багато, проте основою для здiйснення даної дiяльностi виступає вiдповiдне
антикорупцiйне законодавство. Саме дослiдженню антикорупцiйного законодавства
присвячена дана стаття. Тематика корупцiйних дослiджень на даний час є досить
актуальною, перш за все тому, що таке явище як корупцiя набуло тотального
поширення в українському суспiльствi, негативно впливає на соцiальнi та економiчнi
засади розвитку країни, перешкоджає проведенню реформування рiзноманiтних сфер
правовiдносин, спричиняє неформальний перерозподiл суспiльних благ, можливостей i
результатiв господарської дiяльностi, що завдає значної шкоди формуванню iнститутiв
держави, становленню громадянського суспiльства.
Дослiдженням даної проблематики займалось багато науковцiв як в Українi,
так i на мiжнародному рiвнi, зокрема О. В. Бандурка, В. Т. Бiлоус, В. О. Глушков, Ю.
В. Грошовий, I. С. Даньшин, Є. Б. Дидоренко, А. П. Закалюк, В. Т. Зеленецький,
М. I. Камлик, В. С. Литвиненко, М. I. Мельник, Є. В. Невмержицький, В. М.
Попович, В. В. Сташис, В. Г. Тацiй, М. I. Хавронюк О. Я. Прохоренко, Д. Г. Заброда,
О. В. Терещук, А. В. Гайдук та iншi.
Вiдомо, що корупцiя не може бути зведена до якогось конкретного суспiльнонебезпечного дiяння чи певного правопорушення. Корупцiя – це соцiальне явище, яке
має соцiальну обумовленiсть, соцiальнi закономiрностi розвитку та здiйснює негативний
вплив на процеси суспiльного розвитку. Вона пронизує рiзнi сфери суспiльства,
деформує суспiльнi вiдносини [1, c. 20]
Дана стаття має своєю метою визначення правової основи протидiї корупцiї
в Українi, здiйснення характеристики основних нормативно-правових актiв, якi
визначають в нашiй державi боротьбу з нею, доцiльним є також з’ясування
ефективностi правових постулатiв та шляхiв вдосконалення антикорупцiйного
законодавства, мiжнародної практики протидiї корупцiї.
Розглядаючи корупцiю як правову категорiю слiд визначити коло нормативноправових актiв, якi в тiй чи iншiй сферi зачiпають дане поняття. Отже, правовою
основою для боротьби з корупцiєю в Українi є величезна кiлькiстю законiв та iнших
нормативно-правових актiв. Так, чимало антикорупцiйних правових норм закладено
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в Конституцiї України (ст. 19, 42, 78, 103, 120, 127), в багатьох галузевих законах:
”Про статус народного депутата України” (ст.3) [2]; ”Про Конституцiйний Суд України”
(ст.16) [3]; ”Про дипломатичну службу” (ст. 31, 32) [4]; ”Про державну податкову
службу в Українi” (ст. 15) [5]; ”Про мiлiцiю” (ст. 18) [6]; ”Про прокуратуру” (ст.
46) [7]; ”Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї” (ст. 12) [8]; ”Про службу в органах
мiсцевого самоврядування” (ст. 8, 12) [9]; ”Про аудиторську дiяльнiсть” (ст. 19) [10]
та iншi. В Українi також є базовi, тобто спрямованi на всi сфери суспiльного життя
антикорупцiйнi закони, серед яких Закон України ”Про боротьбу з корупцiєю” 1995
року [11], Закон України ”Про державну службу” [12] та iн. Крiм того, Україною
ратифiкованi такi мiжнароднi документи у сферi боротьби з корупцiєю, як Конвенцiя
Ради Європи про корупцiю в контекстi кримiнального права вiд 27 сiчня 1999 року,
Конвенцiя ООН проти корупцiї вiд 31 жовтня 2003 року [14] тощо.
Ми свiдомо не зупиняємось на тих документах антикорупцiйного спрямування, що
приймалися в Українi, але жодним чином не вплинули на стан боротьби з корупцiєю,
як наприклад Концепцiя подолання корупцiї в Українi ”На шляху до доброчесностi”,
що схвалена Указом Президента України вiд 11 вересня 2006 року, загальнодержавнi
програми i таке iнше.
11 червня 2009 року Верховна Рада України прийняла внесенi Президентом України
i зареєстрованi у Верховнiй Радi 11 вересня 2006 року три проекти законiв (”Про
вiдповiдальнiсть юридичних осiб за вчинення корупцiйних правопорушень” (№ 2114);
”Про засади запобiгання та протидiї корупцiї” (№ 2113); ”Про внесення змiн до
деяких законодавчих актiв щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення” (№
2112), доопрацьованi Комiтетом з питань боротьби з органiзованою злочиннiстю та
корупцiєю. Необхiднiсть прийняття цих законопроектiв була обумовлена ратифiкацiєю
мiжнародних конвенцiй. Прийнятi закони змiнюють стандартний пiдхiд до корупцiйних
дiянь, зокрема розширюють коло суб’єктiв корупцiйних правопорушень, дають
визначення останнiх, встановлюють новi склади корупцiйних правопорушень (через
доповнення Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення главою 15-В пiд
назвою ”Корупцiйнi адмiнiстративнi правопорушення”), закрiплюють деякi новi заходи
запобiгання та протидiї корупцiї, види вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення,
та мiстять iншi змiни i нововведення, розглянемо деякi з них.
Закон України ”Про засади запобiгання та протидiї корупцiї” [13] визначає
основнi засади запобiгання та протидiї корупцiї в публiчнiй i приватнiй сферах
суспiльних вiдносин, тобто фактично є мiжгалузевим нормативно-правим актом,
(але не актом прямої дiї як був Закон України ”Про боротьбу з корупцiєю”) що
лягає в основу антикорупцiйного законодавства. Вiдповiдно до нього корупцiйним
правопорушенням визнається умисне дiяння, що мiстить ознаки корупцiї, вчинене
суб’єктом вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення, за яке законом встановлено
кримiнальну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та дисциплiнарну вiдповiдальнiсть.
Саме ж поняття корупцiї визначається як використання особою наданих їй службових
повноважень та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомiрної
вигоди або прийняття обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб, або
вiдповiдно обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрної вигоди такiй особi, або
на її вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу
до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних
з цим можливостей. Аналiз визначення наводить нас на думку про притягнення до
вiдповiдальностi особи за корупцiйне дiяння тiльки за однiєї пропозицiї такої вигоди,
навiть якщо особа, надiлена владним повноваженнями нiяких дiй не вчинила, але
має можливостi їх вчинити. Також дану форму об’єктивної сторони корупцiйного
правопорушення важко довести з точки зору практики.
59

Вищезазначений Закон визначає суб’єктiв вiдповiдальностi за корупцiйнi
правопорушення, зокрема, порiвняно з Законом України ”Про боротьбу з корупцiєю”,
їх перелiк розширено. Суб’єктiв, якi можуть бути притягненi до вiдповiдальностi
за корупцiйнi дiяння подiляють на 5 груп.
У першу групу входять особи, уповноваженi на виконання функцiй держави або
органiв мiсцевого самоврядування. До неї вiдносять:
- Президента України, Голову Верховної Ради України та його заступникiв,
Прем’єр-мiнiстра України та iнших членiв Кабiнету Мiнiстрiв України, Голову Служби
безпеки України, Генерального прокурора України, Голову Нацiонального банку
України, Голову Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Голову Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Голову Ради мiнiстрiв
Автономної Республiки Крим;
- народних депутатiв України, депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки
Крим, депутатiв мiсцевих рад;
- державних службовцiв;
- посадових осiб мiсцевого самоврядування;
- вiйськових посадових осiб Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно
до законiв вiйськових формувань;
- суддiв Конституцiйного Суду України, професiйних суддi, народних засiдателiв i
присяжних;
- осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, податкової мiлiцiї,
державної кримiнально-виконавчої служби, органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту,
Державної служби спецiального зв’язку та захисту iнформацiї України;
- посадових осiб i працiвникiв органiв прокуратури, дипломатичної служби, митної
служби, державної податкової служби;
- посадових та службових осiб iнших органiв державної влади;
Другу групускладають особи, прирiвнянi до осiб першої групи для цiлей
антикорупцiйного законодавства. До неї вiдносять:
- посадових осiб юридичних осiб публiчного права, якi одержують заробiтну плату
за рахунок державного чи мiсцевого бюджету;
- членiв окружних/територiальних та дiльничних виборчих комiсiй;
- керiвникiв громадських органiзацiй, якi частково фiнансуються з державного чи
мiсцевого бюджету;
- помiчникiв-консультантiв народних депутатiв України та iнших виборних осiб, якi
не є державними службовцями, посадовими особами мiсцевого самоврядування, але
одержують заробiтну плату за рахунок державного чи мiсцевого бюджету;
- осiб, якi не є державними службовцями, посадовими особами мiсцевого
самоврядування, але надають публiчнi послуги (аудиторiв, нотарiусiв, експертiв,
оцiнювачiв, арбiтражних керуючих, незалежних посередникiв чи членiв трудового
арбiтражу пiд час розгляду колективних трудових спорiв, третейських суддiв, а також
у встановлених законом випадках iнших осiб);
- посадових осiб iноземних держав;
- посадових осiб мiжнародних органiзацiй (працiвникiв мiжнародної органiзацiї чи
будь-яких iнших осiб, уповноважених такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi).
Третя група мiстить осiб, якi постiйно або тимчасово обiймають посади, пов’язанi з
виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських обов’язкiв;
осiб, спецiально уповноважених на виконання таких обов’язкiв в юридичних особах, а
також фiзичних осiб - пiдприємцiв;
До четвертої групи вiдносять посадових осiб юридичних осiб, фiзичних осiб - у разi
одержання вiд них особами, уповноваженими на виконання функцiй держави та/або
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прирiвняними до них особами, або за участю цих осiб iншими особами неправомiрної
вигоди;
П’ята група - юридичнi особи (у визначених законом випадках). Щодо поняття
юридичної особи, як суб’єкта корупцiйної вiдповiдальностi, то правове регулювання
в данiй сферi здiйснює Закон України ”Про вiдповiдальнiсть юридичних осiб за
вчинення корупцiйних правопорушень” [16]. Встановлено, що юридична особа несе
вiдповiдальнiсть за вчинення вiд її iменi та в її iнтересах керiвником такої юридичної
особи, її засновником, учасником чи iншою уповноваженою особою самостiйно, або у
спiвучастi корупцiйних злочинiв, передбачених Кримiнальним кодексом України. Серед
стягнень, якi можуть бути накладенi на юридичних осiб видiляють штраф, заборону
займатись певним видом дiяльностi, конфiскацiю майна та лiквiдацiю юридичної
особи. Iнститут вiдповiдальностi юридичних осiб є нетиповим для кримiнального та
адмiнiстративного права, хоча звичний для господарського та цивiльного права.
Законом ”Про засади запобiгання а протидiї корупцiї” надано дефiнiцiю поняття
неправомiрна вигода. Це грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги
матерiального або нематерiального характеру, що їх обiцяють, пропонують, надають
або одержують безоплатно чи за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, без законних
на те пiдстав. При цьому, з практичної точки зору, зберiгається така особливiсть
об’єктивної сторони як протиправне використання уповноваженою особою своїх
повноважень, спецiальна мета корупцiї та її вiдповiдна спрямованiсть на користь (для
уповноваженого суб’єкта чи його близьких осiб).
Новелою є законодавче закрiплення деяких заходiв щодо запобiгання та
протидiї корупцiї : обмеження щодо одержання подарункiв, щодо роботи близьких
осiб; встановлено строк дiї обмежень щодо осiб, якi звiльнилися з посад
або припинили дiяльнiсть, пов’язану з виконанням функцiй держави, органiв
мiсцевого самоврядування; обмеження щодо юридичних осiб, яких притягнуто
до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйного правопорушення; запровадження
спецiальної перевiрки щодо осiб, якi претендують на заняття посад, пов’язаних
iз виконанням функцiй держави або органiв мiсцевого самоврядування, заходи
фiнансового контролю, наведено положення про закрiплення норм професiйної етики
в кодексах поведiнки; вжиття заходiв щодо недопущення виникнення конфлiкту
iнтересiв в законах та пiдзаконних нормативних актах, запровадження антикорупцiйної
експертизи проектiв нормативно-правових актiв; дотримання вимог щодо прозоростi
iнформацiї у приватнiй сферi.
Окремий роздiл в Законi [13] закрiплює можливiсть участi громадськостi у заходах
щодо запобiгання та протидiї корупцiї та передбачає захист осiб, якi надали iнформацiю
про корупцiйнi дiяння суб’єктам протидiї. Реалiзацiя даних положень можлива була i в
контекстi звернень громадян, проте передбачення державного захисту осiб, якi надають
допомогу в запобiганнi та протидiї корупцiї та їх близьких осiб є одним з додаткових
засобiв захисту та може виступати одним iз стимулiв громадської активностi.
На нашу думку окремої уваги заслуговує Закон України ”Про внесення змiн
до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi
правопорушення” [15], який доповнює Кодекс України про адмiнiстративнi
правопорушення Главою 15-Б ’ ’Корупцiйнi адмiнiстративнi правопорушення” i
встановлює новi та змiнює iснуючi склади корупцiйних правопорушень, зокрема:
- Одержання неправомiрної вигоди (стаття 212-21 КУпАП);
- Пiдкуп (стаття 212-22 КУпАП);
- Незаконне сприяння фiзичним або юридичним особам (стаття 212-23 КУпАП);
- Порушення обмежень щодо заняття пiдприємницькою дiяльностi та вимог щодо
сумiсництва (стаття 212-24 КУпАП);
61

- Незаконне входження до складу правлiння чи iнших керiвних органiв суб’єктiв
господарювання (стаття 212-25 КУпАП);
- Ненадання iнформацiї або надання недостовiрної iнформацiї чи неповної
iнформацiї (стаття 212-26 КУпАП);
- Неправомiрне втручання в дiяльнiсть державних органiв, пiдприємств, установ i
органiзацiй (стаття 212-27 КУпАП);
- Порушення вимог фiнансового контролю (стаття 212-28 КУпАП);
- Невжиття заходiв щодо запобiгання та протидiї корупцiї (стаття 212-29 КУпАП);
- Порушення встановленого законодавством порядку фiнансування полiтичних
партiй та виборчих кампанiй в органи державної влади та органи мiсцевого
самоврядування (стаття 212-30 КУпАП);
- Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома у зв’язку з виконанням
посадових повноважень (стаття 212-31 КУпАП);
- Незаконне одержання подарунка (дарунка) (стаття 212-32 КУпАП);
- Порушення вимог щодо декларування особистих iнтересiв (стаття 212-33 КУпАП).
До Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення внесено ряд змiн,
якi регламентують порядок розгляду справ про корупцiйнi правопорушення,
уповноважених на це суб’єктiв, складання протоколу про вчинення корупцiйного
адмiнiстративного правопорушення та повiдомлення про розгляд справи, встановлено
строки виконання постанов суду про накладення адмiнiстративного стягнення тощо.
Серед законодавче закрiплених заходiв протидiї корупцiї важливим є фiнансовий
контроль. Проявом якого є вимога задекларувати свiй майновий стан та доходи
кандидатам на посаду державного службовця. На нашу думка вона має на метi
створення умов, за яких вчинення корупцiйних дiянь було б унеможливлено внаслiдок
прозоростi майнового стану особи.
Наявнiсть в посадової особи або членiв її сiм’ї майна набутого на кошти джерело
походження яких вiдмiнне вiд джерел збагачення, передбачених законодавством
є показником корумпованостi посадової особи. Крiм того, вiдомостi про доходи,
цiннi папери, нерухоме та цiнне рухоме майно i вклади у банках посадових осiб,
зазначених у ч. 1 ст. 9 Закону ”Про державну службу”, та членiв їх сiмей пiдлягають
щорiчнiй публiкацiї в офiцiйних виданнях державних органiв України. До обрання або
призначення кандидата на вiдповiднi посади цi вiдомостi попередньо подаються органу
чи посадовiй особi, якi здiйснюють обрання або призначення на цi посади.
Отже, можемо констатувати, що нормативно-правова база для боротьби з
корупцiєю в Українi iстотно змiнилась, i складається з великої кiлькостi нормативноправових актiв, якi часто суперечать один одному (що, в кiнцевому результатi
нерiдко вiдкриває широке поле для тiєї ж корупцiї). Антикорупцiйне законодавство
складається з сукупностi нормативно-правових актiв рiзної юридичної сили, якi
встановлюють спецiально-правове регулювання щодо протидiї та запобiгання корупцiї,
склади корупцiйних правопорушень, визначають види та особливостi вiдповiдальностi
суб’єктiв корупцiйних дiянь, компетенцiю суб’єктiв протидiї корупцiї, їх види та iншi
iнститути у сферi корупцiї. Деякi новели, запровадженi новими законами потребують
розробки практичного механiзму їх реалiзацiї, деталiзацiї та конкретизацiї.
1. Мельник М. I. Корупцiя: сутнiсть, поняття, заходи протидiї: Монографiя. – К.: Атiка, 2001. –
304с.
2. Про статус народного депутата України: Закон України вiд 17.11.1992 // Вiдомостi Верховної
Ради України (ВВР). – 1993. – № 3. – ст. 17
3. Про Конституцiйний суд України: Закон України вiд 16.10.1996 // Вiдомостi Верховної Ради
України (ВВР). – 1996. – № 49. – ст.272
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Яцкiв I. I. Законодавство України щодо запобiгання та протидiї корупцiї
Протидiя корупцiї не може здiйснюватись без ефективного антикорупцiйного законодавства. На
сучасному етапi соцiально-економiчного розвитку корупцiя є однiєю з глобальних проблем, що
призводять до деформацiї суспiльних цiнностей, правової культури та несправедливого розподiлу
суспiльних благ, можливостей i результатiв господарської дiяльностi, що завдає значної шкоди
формуванню iнститутiв держави, становленню громадянського суспiльства.
Ключовi слова: корупцiя, неправомiрна вигода, хабарництво, протидiя корупцiї, боротьба з
корупцiєю, антикорупцiйне законодавство.
Яцкив И. И. Законодательство Украины о предотвращении и противодействии
коррупции
Противодействие коррупции не может осуществляться без эффективного антикоррупционного
законодательства. На современном этапе социально-экономического развития коррупция является
одной из глобальных проблем, которые приводят к деформации общественных ценностей, правовой
культуры и несправедливого распределения общественных благ, возможностей и результатов
хозяйственной деятельности, которая наносит значительный вред формированию институтов
государства, становлению гражданського общества.
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Yatskiv I. I. The Legislation of Ukraine in the Relation to Pevention and Cunteraction of the
Corruption
Counteraction to the corruption cannot be carried out without an eﬀective anticorruption legislation.
Corruption on the modern stage of socio-economic development is one of global problems, which results
in deformation of public values, legal culture and law distributing of public beneﬁts, possibilities and results
of economic activity, which inﬂicts considerable harm to forming of institutes of the state, to becoming of
civil society.
Keywords: corruption, a law beneﬁt, bribery, counteraction to the corruption, ﬁght against corruption,
anti corruption legislation.
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Цивiльне та сiмейне право.
Проблеми господарського та
корпоративного права. Питання
цивiльного та господарського
судочинства
Банасевич I. I.

Iстотнi умови договору будiвельного пiдряду
УДК

Цивiльним кодексом України (глава 61 ”Пiдряд”) закрiплено договiр будiвельного
пiдряду як спецiальний пiдвид пiдряду та основну правову форму регулювання
вiдносин у будiвництвi, на який поширюються загальнi положення ЦК про пiдряд, з
урахуванням особливостей будiвельного пiдряду, закрiплених у параграфi 3 зазначеної
глави ЦК України (статтi 875-876 ЦК).
Через розширення цивiльним законодавством договiрної свободи, iснування в
ньому засад диспозитивностi потребують переосмислення основи договiрного права.
При цьому уявлення про iстотнi умови договору теж не залишається усталеним.
Питання iстотних умов договору будiвельного пiдряду ускладнюється тим, що
правовiдносини у сферi будiвництва окрiм норм ЦК України регулюються також
нормами Господарського кодексу України. Слiд зазначити, що сучаснi дослiдження
наведеної проблеми в Українi здiйснюються здебiльшого шляхом викладу дiючого
законодавства в учбовiй лiтературi з цивiльного та господарського прав. Повний та
комплексний аналiз законодавства, з врахуванням змiн, якi вiдбулися iз прийняттям
нових Цивiльного та Господарського кодексiв України, не проводився. Немає
також i монографiчних дослiджень з цих питань. На пострадянському просторi
питання правового регулювання договору будiвельного пiдряду розглядалися у
працi Н. С. Кузнєцової ”Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в
строительстве”, [1] В. М. Коссака ”Правове регулювання строкiв у будiвництвi” [2] та
М. I. Брагiнського, В. В. Вiтрянського ”Договорное право. Книга третья: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг” [3]. Iз сучасних дослiджень найбiльш грунтовним
та комплексним є дослiдження проблеми iстотних умов договору у дисертацiї Зазуляка
I. I. ”Iстотнi умови договору: теоретичний аспект” [4]. З метою формування напрямкiв
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удосконалення чинного законодавства у сферi виконання будiвельних робiт, зокрема,
в частинi визначення iстотних умов договору будiвельного пiдряду, в данiй статтi
проаналiзуємо iснуючi теоретичнi положення, правовi норми та господарську практику
iз зазначених питань.
Договiрнi умови прийнято об’єднувати у певнi групи. Найбiльш поширеним є
об’єднання договiрних умов у три групи: iстотнi, звичайнi i випадковi. З них
законодавець розкриває змiст тiльки першої групи умов – iстотних (ст. 638 ЦК).
Ознака, яка об’єднує iстотнi умови в одну групу, не викликає особливих суперечок.
Йдеться про умови, якi є основою договору i дозволяють визначити наявнiсть або
вiдсутнiсть правочину. Виходячи з цього, iстотними, за загальним визнанням, є тi
умови, якi необхiднi i достатнi для того, щоб договiр вважався укладеним i цим самим
здатним породжувати права та обов’язки у його сторiн [5, с. 295-296]. Як зазначає
В. А. Васильєва, iстотнi умови договору визначають взаємнi права й обов’язки сторiн у
конкретному договорi. Вони є стержнем змiсту договору, який дозволяє констатувати
наявнiсть або вiдсутнiсть угоди. Iншими словами, вони необхiднi i достатнi для того,
щоб договiр вважався укладеним, i тим самим породжують права й обов’язки сторiн
[6, с. 195].
На думку одних вчених, до числа iстотних умов вiдносяться умови, якi закрiпленi
в iмперативнiй нормi закону [7, с. 420-425], на думку iнших – це умови, якi є
загальними для всiх цивiльно-правових договорiв: предмет договору, цiна, строк, а
також всi тi умови, щодо яких за попередньою заявою хоча б однiєї iз сторiн повинно
бути досягнуто згоди, а також повна вiдповiднiсть змiсту договору вимогам закону
[8, с. 22-23]. Деякi автори зазначають, що видiлення iстотних умов двоякого роду
випливає iз класичної концепцiї про природу цивiльно-правового договору. З одного
боку, договiр як юридичний факт повинен володiти достатнiм рiвнем об’єктивної
визначеностi, якщо учасники угоди хочуть своїми дiями досягти певного правового
результату. Об’єктивно-iстотнi умови повиннi бути чiтко вказанi та регламентованi,
оскiльки саме через них визначаються кiлькiснi та якiснi характеристики об’єкта
договору. Iснування безоб’єктних зобов’язань неможливе, вони не можуть виникнути з
договору, в якому цей об’єкт описаний недостатньо. З другого боку, з характеристики
договору як угоди випливає, що в ньому повиннi знайти вiдображення всi умови,
якi є iстотними хоча б для однiєї iз сторiн, iнакше не буде спiвпадiння зустрiчних
воль. Цi умови є суб’єктивно-iстотними. Таким чином, об’єктивно-iстотнi умови –
безпосередньо вказанi в законодавствi або встановлюються виходячи iз правової
природи договiрного зобов’язання; суб’єктивно-iстотнi умови – тi, що встановлюються
самими контрагентами як вiдображення конкретних iнтересiв кожного з них. При
цьому, вiдсутнiсть у договорi вказаних умов тягне за собою визнання його неукладеним
[6, с. 195].
Подiляючи вищевикладену точку зору, можна зробити висновок, що за об’єктивним
критерiєм до iстотних умов договору слiд вiднести умови, вказанi в законi, та умови,
необхiднi для договорiв певного виду, а за суб’єктивним – умови, щодо яких за заявою
хоча б однiєї iз сторiн повинно бути досягнуто згоди.
Як правильно зазначає В. М. Коссак, для того, щоб договiр дiйсно був основним
документом, у ньому повиннi бути встановленi чiткi взаємовiдносини мiж сторонами,
окресленi їх права i обов’язки. Це не означає, що всi умови щодо взаємовiдносин сторiн
повиннi бути занесенi до тексту договору. Допускаються посилання на iншi документи
й акти. Наприклад, нема потреби включати у договiр пiдряду у будiвництвi технiчнi
вимоги норм, достатньо передбачити, що певнi роботи повиннi бути виконанi згiдно з
будiвельними нормами i правилами [2, с. 115].
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Вiдповiдно до ч. 1 ст. 628 ЦК України змiст договору становлять умови (пункти),
визначенi на розсуд сторiн i погодженi ними, та умови, якi є обов’язковими вiдповiдно до
актiв цивiльного законодавства. Слiд зазначити, що ЦК 1963 р. визначав змiст договору
через поняття iстотних умов, якими вважалися тi умови договору, якi визнанi такими
за законом або необхiднi для договорiв даного виду, а також всi тi умови, щодо яких за
заявою однiєї iз сторiн повинно бути досягнуто згоди (ст. 153 ЦК). Вiдповiдно ж до ст.
638 ЦК України iстотними умовами договору є умови про предмет договору, умови,
що визначенi законом як iстотнi або є необхiдними для договорiв даного виду, а також
усi тi умови, щодо яких за заявою хоча б однiєї iз сторiн має бути досягнуто згоди.
Виходячи iз абз.1 ч.2. ст. 638 ЦК, можемо констатувати, що iстотною умовою
договору будiвельного пiдряду є його предмет. Без визначення предмету договору
неможливо укласти жоден договiр. Предметом договору є дiя, яка пов’язана з
конкретним майном (речi, грошi, цiннi папери тощо) та iншими результатами працi
майнового характеру (послуги, вироби творчої дiяльностi) [9, с. 494; 10, с. 82; 22, с. 74].
Слiд зазначити, що з приводу предмету договору пiдряду були висловленi рiзнi
точки зору. Всi вони зводились до того, чи визнавати предметом договору пiдряду
тiльки матерiалiзований результат робiт, чи тiльки сам процес роботи, чи те i iнше
разом. Так, наприклад, В. I. Борисова у науково-практичному коментарi до ЦК України
за редакцiєю розробникiв проекту ЦК України зазначає, що предметом договору
пiдряду є будь-яка робота, що виконується за завданням замовника; результат роботи
– це та матерiалiзована форма, наприклад, об’єкт будiвництва, проектно-кошторисна
документацiя, що опосередковують виконану роботу [11, с. 531]. Iншої точки зору
дотримуються автори коментаря до ЦК України за редакцiєю Є. О. Харитонова,
О. М. Калiтенко, де зазначено, що предметом договору пiдряду є iндивiдуалiзований
результат працi пiдрядника, який набуває тiєї чи iншої матерiалiзованої форми,
оскiльки робота виконується з матерiалiв сторiн i здається у виглядi придатному для
оцiнки (наприклад, ремонт годинника, радiоприймача тощо). Такi роботи можуть бути
визнанi пiдрядником, оскiльки їх дiя спрямована на вiдповiднi змiни матерiальних
об’єктiв [12, с. 544].
Автори науково-практичного коментаря за редакцiєю О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової,
В. В. Луця слушно зауважують, що робота та її результат у договорi пiдряду звичайно
вiдокремленi у часi (спочатку виконується робота, а потiм виникає її результат), однак
вони тiсно пов’язанi мiж собою i складають єдиний предмет договору пiдряду. Робота,
що виконується, передбачає певний результат, досягти якого неможливо без роботи, що
йому передує. Таким чином, первинною є робота, що i виражено у термiнологiї ЦК: про
роботу йде у всiх випадках, у той час коли результат згадується не завжди [13, с. 438].
Напевне слiд погодитись iз О. С. Йоффе, який зазначав, що об’єкт в договорi
пiдряду досить своєрiдний. Якщо орiєнтуватись на основну мету цього договору, який
опосередковує виконання певної роботи, то не можна не визнати, що матерiальний
об’єкт наявний тiльки при виготовленнi яких-небудь речей. Звiдси, однак, не випливає,
що у всiх iнших випадках договiр пiдряду позбавлений будь-якого об’єкта. В нього
може бути вiдсутнiй матерiальний, але обов’язково є юридичний об’єкт – та дiяльнiсть
пiдрядника, на яку має право претендувати замовник для одержання визначеного
договором результату [14, с. 419].
У договорах будiвельного пiдряду предмет договору тiсно пов’язаний iз проектнокошторисною документацiєю, оскiльки вiдповiдно до ч.1 ст. 875 ЦК ”. . . пiдрядник
зобов’язується збудувати i здати у встановлений строк об’єкт або виконати iншi
будiвельнi роботи вiдповiдно до проектно-кошторисної документацiї. . . ”. Наведена
норма є iмперативною. На це вказує слово ”зобов’язується”. Iмперативнiсть норми
вказує на її обов’язковий для пiдрядника характер. Сторони не можуть за своєю
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домовленiстю змiнити чи вiдмiнити положення вказаної статтi. Пiдрядник зобов’язаний
здiйснювати будiвництво та пов’язанi з ним роботи вiдповiдно до проектної
документацiї, що визначає обсяг i змiст робiт та iншi вимоги, якi ставляться до робiт
та до кошторису, що визначає цiну робiт (абз.1 ч. 1 ст. 877 ЦК України).
Склад та змiст проектно-кошторисної документацiї є iстотними умовами договору
будiвельного пiдряду, що випливає зi змiсту ч. 2 ст. 877 ЦК, в якiй зазначено, що
”договором будiвельного пiдряду мають бути визначенi склад i змiст проектнокошторисної документацiї, а також має бути визначено, яка iз сторiн i в який строк
зобов’язана надати вiдповiдну документацiю”.
Призначення проектної документацiї полягає в тому, що вона встановлює: якi за
обсягом та змiстом роботи повинен виконати пiдрядник та якi вимоги ставляться
до об’єкта будiвництва з точки зору складностi конструкцiї, якостi, технiчних
характеристик, фiзичних та iнших параметрiв.
ЦК України не дає визначення такому поняттю, як ”проектна документацiя”.
Ст.1 Закону України ”Про планування i забудову територiй” зазначає, що до
складу проектної документацiї входять затвердженi текстовi та графiчнi матерiали,
якими визначаються мiстобудiвнi, об’ємно-планувальнi, архiтектурнi, конструктивнi,
технiчнi, технологiчнi вирiшення, а також кошториси об’єктiв будiвництва. Проектна
документацiя на будiвництво об’єктiв мiстобудування розробляється згiдно з вихiдними
даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартiв, норм i
правил, регiональних i мiсцевих правил забудови та затверджується замовником у
встановленому законом порядку.
Приклад змiсту проектно-кошторисної документацiї наводиться в листi Державного
комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України вiд 24 лютого
2005 р. №7/469 ”Щодо складу проектно-кошторисної документацiї на капiтальний
ремонт житла, об’єктiв соцiальної сфери, комунального призначення та благоустрою,
затвердження проектно-кошторисної документацiї i визначення вартостi ремонту
на всiх стадiях їх здiйснення”, згiдно з яким проектно-кошторисна документацiя
капiтального ремонту житлових будiвель та споруд, об’єктiв соцiальної сфери,
комунального призначення має складатися iз таких роздiлiв: загальна пояснювальна
записка; архiтектурно – будiвельнi рiшення; технологiчнi рiшення (за необхiдностi);
рiшення щодо iнженерного обладнання; проект органiзацiї капiтального ремонту;
технiчна експлуатацiя будiвлi; кошторисна документацiя.
Вiдповiдно до пунктiв 46 – 55 Загальних умов укладення та виконання
договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi забезпечення робiт (будiвництва об’єкта)
проектною документацiєю, її погодження з уповноваженими державними органами та
органами мiсцевого самоврядування, а також проведення в установленому порядку
експертизи цiєї документацiї здiйснюється замовником. Договором пiдряду такi
зобов’язання повнiстю або частково можуть покладатися на пiдрядника. Сторона,
що забезпечує роботи (будiвництво об’єкта) проектною документацiєю, зобов’язана
протягом установленого договором пiдряду строку передати iншiй сторонi чотири
примiрники проектної документацiї, якщо iнше не передбачено договором пiдряду.
Додатковi примiрники проектної документацiї передаються за домовленiстю сторiн.
У разi коли забезпечення робiт (будiвництва об’єкта) проектною документацiєю
здiйснюється замовником, пiдрядник зобов’язаний до початку виконання робiт
перевiрити її комплектнiсть та вiдповiднiсть установленим вимогам. У разi виявлення
в проектнiй документацiї невiдповiдностей пiдрядник протягом визначеного договором
пiдряду строку повiдомляє про це замовника.
Загальнi умови укладення та виконання договорiв пiдряду в капiтальному
будiвництвi, якi є обов’язковими для врахування пiд час укладення та виконання
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договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi незалежно вiд джерел фiнансування
робiт, так визначають iстотнi умови договору пiдряду в капiтальному будiвництвi:
найменування та реквiзити сторiн; мiсце i дата укладення договору; предмет договору;
договiрна цiна; строки початку та закiнчення робiт; права та обов’язки сторiн;
порядок забезпечення виконання зобов’язань; умови страхування ризикiв випадкового
знищення або пошкодження об’єкта будiвництва; порядок забезпечення робiт
проектною документацiєю, ресурсами та послугами; порядок залучення субпiдрядникiв;
вимоги до органiзацiї робiт; порядок здiйснення замовником контролю за якiстю
ресурсiв; джерела та порядок фiнансування робiт; порядок розрахункiв за виконанi
роботи; порядок здачi-приймання закiнчених робiт; гарантiйнi строки якостi закiнчених
робiт (експлуатацiї об’єкта будiвництва), порядок усунення недолiкiв; вiдповiдальнiсть
сторiн за порушення умов договору; порядок врегулювання спорiв; порядок внесення
змiн до договору та його розiрвання. Звичайно, такий широкий перелiк iстотних умов
договору пiдряду в капiтальному будiвництвi є невиправданим та зайвим, обмежує
договiрну свободу сторiн та не враховує самої сутi поняття ”iстотнi умови”, нiвелює
їх значення.
Не можна вiдносити до iстотних умов договору будiвельного пiдряду умову про
цiну виконаних робiт, оскiльки, якщо цiна не може бути визначена, виходячи з умов
договору, виконання робiт має оплачуватись за цiною, яка за порiвнюваних обставин
звичайно стягується за аналогiчнi роботи вiдповiдно до нормативних актiв щодо
складання кошторисних розрахункiв на будiвництво.
Отже, iстотними умовами договору будiвельного пiдряду є умови про предмет
та склад i змiст проектно-кошторисної документацiї. Сьогоднi iснує необхiднiсть у
вдосконаленнi законодавчих актiв, зокрема Загальних умов укладення та виконання
договорiв пiдряду в капiтальному будiвництвi, якими встановленi iстотнi умови
договору будiвельного пiдряду, виходячи з загальнотеоретичних положень про такi
умови. Пiдмiна в законодавствi iстотних умов договору обов’язками сторiн, що
присутня в деяких актах законодавства не є прийнятною. Це може призвести до
негативних наслiдкiв у правозастосуваннi.
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Банасевич I. I. Iстотнi умови договору будiвельного пiдряду
Дана стаття присвячена iстотним умовам договору будiвельного пiдряду. Авторка визначає коло
iстотних умов, до яких вiдносить предмет договору та склад i змiст проектно-кошторисної документацiї
на основi чинного законодавства та судової практики.
Ключовi слова: договiр, iстотнi умови, договiр будiвельного пiдряду, будiвельнi роботи, проектнокошторисна документацiя, цiна, строк.
Банасевич И. И. Существенные условия договора строительного подряда
Данная статья посвящена существенным условиям договора строительного подряда. Автор определяет
круг существенных условий, к которым относит предмет договора, а также состав и содержание
проектно-сметной документации на основании действующего законодательства и судебной практики.
Ключевые слова: договор, существенные условия, договор строительного подряда, строительные
роботы, проектно-сметная документация, цена, строк.
Banasevych I. I. Essential Conditions of Construction Contracts
This article is dedicated to the essential conditions of construction contracts. The author deﬁnes the range
of essential conditions, among which she points the subject of the contract and the composition and content
of project based on current legislation and judicial practice.
Keywords: contract, essential conditions, construction contracts, engineering estimates, price, term.

Васильєва В. А.

Умови посередницьких договорiв
УДК

Усi види посередницьких правочинiв об’єднує те, що вони базуються на однiй
економiчнiй та юридичнiй основi i переслiдують однакову мету – шляхом учинення дiй
однiєї особи забезпечити iнтереси iншої. Така єднiсть вiдобразилася i на унiфiкованостi
ключових умов, якi є визначальними для визначення приналежностi того чи iншого
договору до групи посередницьких договорiв.
Змiст посередницького зобов’язання, яке розкривається через права та обов’язки
його учасникiв, визначений умовами договору. Найбiльш широке поширення дiстав
подiл умов договору на три групи: iстотнi, звичайнi i випадковi. Згiдно з ч.1 ст.638
ЦК iстотними є умови про предмет договору, умови, визнанi як iстотнi за законом або
iншими правовими актами чи необхiднi для договорiв даного виду, а також усi тi умови,
щодо яких за заявою однiєї iз сторiн має бути досягнуто згоди.
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Iстотнi умови вiдображають економiко-правову природу договору, вказуючи на
приналежнiсть договору до певного договiрного типу. Без узгодження таких умов
договiр об’єктивно неможливий. Тому їх називають об’єктивно-iстотними, на вiдмiну
вiд суб’єктивно-iстотних, поява яких залежить виключно вiд самих сторiн [1, c. 21].
Найпершою iстотною умовою договору, як щодо тексту договору, так i за значенням,
є умова про предмет. Предметом посередницьких договорiв є послуга, пов’язана
з учиненням дiй за дорученням i в iнтересах iншої особи. Умова про обов’язок
посередника виконувати вказiвки клiєнта є обов’язковою. Як же повинен дiяти
посередник у випадку вiдсутностi вказiвок клiєнта або коли вони досить загальнi?
I. В. Шерешевський пiдкреслював, що у даному випадку повiрений (посередник) має
користуватися власними уявленнями про iнтереси клiєнта, при цьому зазначаючи:
“Власна уява повiреного про iнтереси довiрителя може мати значення лише при
вiдсутностi вказiвок зi сторони повiреного i неможливостi їх отримання. Проте при цiй
ситуацiї уява повiреного про iнтереси довiрителя має значення лише в тому випадку,
коли вони не входять у суперечнiсть iз загальною уявою про цей предмет” [2, c. 36].
Певне коло дiй, яке утворює посередницьку послугу, має бути чiтко передбачене у
посередницькому правочинi. Проте, незважаючи на таку вимогу, посередник за власною
волею приймає рiшення вчинити ту чи iншу дiю, при цьому його воля є похiдною вiд
волi довiрителя.
Окреслюючи предмет договору морського агентування, О. В. Полтавський зазначає,
що “дiї морського агента юридичного i фактичного характеру повиннi ґрунтуватись
на професiйному досвiдi i включають конфiденцiйний спосiб застосування знань,
навикiв i дiлових секретiв комерцiйного, фiнансового, управлiнського i технiчного
характеру, недоступних широкiй громадськостi й отриманих у процесi здiйснення
пiдприємницької дiяльностi, завдяки якому морський агент виконує належне
обслуговування судновласника у порту або iншому районi” [3, c. 10].
Формулюючи права й обов’язки сторiн за посередницьким зобов’язанням,
сторонам необхiдно чiтко визначити перелiк супутнiх послуг, якi будуть надаватися
посередником. Проте, незалежно вiд рiзноманiття iнших дiй, визначальною буде
генеральна дiя, яка в кiнцевому результатi призводить до встановлення правових
зв’язкiв мiж суб’єктами суспiльних вiдносин. Особливiстю предмета посередницьких
договорiв є не стiльки сама дiяльнiсть як процес, скiльки вчинення юридично значимих
учинкiв (юридично значимого вчинку), якi, кожен зокрема i всi разом, стають
юридичним фактом, що змiнює обсяг прав та обов’язкiв особи шляхом учинення дiй
iншою особою – посередником.
Iнодi в лiтературi висловлюється думка, що цивiльним правом регулюються
i вiдносини органiзацiйно-правовi, якi нацiленi на органiзацiю правових зв’язкiв,
призначенi обслуговувати iншi суспiльнi вiдносини [4, c. 50-57]. З урахуванням
такого подiлу виражаються думки, що посередницькi дiї фактичного характеру
саме є видом органiзацiйних вiдносин. Звичайно, вчинюванi фактичнi дiї морського
агента, що забезпечує своєчасне розвантаження судна, мають деяку подiбнiсть iз
правовiдношенням органiзацiйним, оскiльки вони зорiєнтованi на впорядкованiсть,
реалiзацiю правових зв’язкiв. Проте, це тiльки на перший погляд. Тому що, коли
суб’єкти органiзовують майбутнi вiдносини для себе, створюючи благо собi, тодi
їх можна повною мiрою назвати органiзацiйними, а коли суб’єкти органiзовують
майбутнi вiдносини, надаючи тим самим послугу iншiй особi, то така дiяльнiсть
буде посередницькою. I друге, посередницьке правовiдношення за своїм характером є
майновим. Посередник надає клiєнту послугу, яка має споживчу вартiсть i набуває
форми грошової оцiнки дiй посередника. А саме: виокремлення посередницьких
правовiдносин як особливого виду зобов’язань iз надання послуг дає можливiсть ще
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раз переконатися, що до предмета цивiльно-правового регулювання не слiд вiдносити
органiзацiйнi вiдносини.
Для всiх видiв посередницьких договорiв iстотною слiд визнати умову про
iнформованiсть клiєнта та надання йому звiту про дiяльнiсть посередника. Ця умова є
квалiфiкуючою з огляду на те, що звiт надається тiльки особами, якi дiють за чужий
рахунок.
Надання звiту потрiбно тлумачити ширше, нiж видається на перший погляд.
Обов’язок посередника надати звiт клiєнту виконує двi функцiї: iнформацiйну та
функцiю юридичного факту. Обов’язковiсть звiту та передачi всього отриманого за
договором передбачена в законi тiльки щодо договору комiсiї. Бiльше того, вона
сформульована у виглядi iмперативного правила.
На посередника за договором покладаються й iншi iнформацiйнi обов’язки. У
процесi виконання договору клiєнта насамперед цiкавить iнформацiя про кон’юнктуру
ринку, про цiни на товар та iнша комерцiйна iнформацiя. Iншими словами, це
будь-якi данi про хiд виконання доручення або вiд яких може залежати виконання
доручення. Як правило, в договорах сторони передбачають перiодичнiсть її надання.
Iнодi зустрiчаються умови, якi зобов’язують посередника надавати iнформацiю про
змiни законодавства. Це, перш за все, торкається посередникiв при здiйсненнi
зовнiшньоекономiчної дiяльностi або морських посередникiв, якi дiють в iноземних
портах. “Суспiльне вiдношення не може iснувати i розвиватися без обмiну iнформацiєю,
i роль останньої зростає, коли це вiдношення виступає у формi правовiдношення, i
передача iнформацiї набуває юридично значимого характеру” [5, c. 122].
Юридична основа будь-якого посередницького зобов’язання, якою є наявнiсть у
посередника повноважень, дозволяє вести мову про ще одну умову, яка характерна
тiльки для всiх видiв посередницьких правочинiв. Це умова про особисте виконання,
якщо iнше не передбачено в договорi. Виконавцi посередницької послуги вправi
скористатися правом передоручення i це є характерним лише для посередницьких
договорiв. За згодою комiтента комiсiонер має право укласти договiр субкомiсiї з
третьою особою (субкомiсiонером), залишаючись вiдповiдальним за дiї субкомiсiонера
перед комiтентом. У виняткових випадках, коли цього вимагають iнтереси комiтента,
договiр субкомiсiї може бути укладений i без згоди комiтента (ст.1015 ЦК). Аналогiчне
право надане повiреному за договором доручення: повiрений має право передати
виконання доручення iншiй особi, якщо це передбачено договором або цього вимагають
iнтереси довiрителя (ст.1005 ЦК). Управитель може доручити iншiй особi (замiсниковi)
вчинити вiд його iменi дiї, необхiднi для управлiння майном, якщо це передбачено
договором управлiння майном або цього вимагають iнтереси установника управлiння
(ст.1041 ЦК). Таким чином, усi норми щодо субпосередництва носять диспозитивний
характер i передбачають два варiанти передачi повноважень: коли це передбачено
договором i, як виняток, коли цього вимагають iнтереси установника посередництва,
але недостатньо часу, щоб отримати вiд нього вiдповiдь. Передача повноважень в
останньому випадку буде спричиняти правовi наслiдки для установника посередництва
при умовi, що вiн схвалить такi дiї.
Посередник має право передати всi чи частину повноважень за договором третiй
особi, залишаючись вiдповiдальним перед клiєнтом за виконання посередницького
договору. Повiдомляти про це клiєнта посередник не зобов’язаний, якщо умова про
право передоручення передбачена в договорi.
Юридичний об’єкт (дiї) посередницького договору дуже тiсно пов’язаний
з матерiальним об’єктом (товаром), оскiльки посередницькi угоди найбiльше
використовуються для пришвидшення обороту товару. Пiд поняттям товару для
посередницьких договорiв слiд розумiти все, що допущене до вiльного обороту i має
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споживчу вартiсть (цiннi папери, нерухомiсть, майновi права, продукцiя, товари для
споживання, послуги тощо). Та чи iнша особливiсть матерiального об’єкта породжує
особливiсть його правового регулювання. Прикладом є видiлення в Господарському
кодексi України в окремий параграф регулювання посередництва у здiйсненнi операцiй
з цiнними паперами. Така предметна ознака послужила основою для формування
унiфiкованих норм, якi можуть застосовуватися до будь-яких зобов’язань, коли вони
виникають iз приводу однакового матерiального об’єкта. Частина таких норм мiститься
в загальнiй частинi ЦК. Зокрема, у главi 13 дається визначення нерухомого майна,
грошей, валютних цiнностей, глава 14 присвячена поняттю цiнного паперу як об’єкта
цивiльних прав.
Якщо матерiальним об’єктом посередницької угоди є нерухомiсть, то в усiх видах
посередницьких договорiв будуть закрiпленi умови, пов’язанi з реєстрацiєю вчинених
угод i прав на нерухомiсть. Оскiльки специфiкою бiльшостi об’єктiв нерухомого майна,
таких як споруди i примiщення, є їх нерозривне поєднання iз землею, то сторони в
договорi визначаються щодо долi земельних дiлянок, на яких розмiщенi вказанi об’єкти.
Предметом цивiльного обороту можуть бути грошi, iноземна валюта та валютнi
цiнностi. Їх оборот регламентується спецiальним законодавством, а дiяльнiсть iз
цими об’єктами лiцензується, загалом, як i дiяльнiсть, пов’язана з обiгом цiнних
паперiв. Вiдповiдно до ст.356 ГК України для суб’єктiв господарювання посередницька
дiяльнiсть у сферi випуску й обiгу цiнних паперiв має бути виключним видом їх
дiяльностi.
З трiади повноважень власника на пiдставi посередницького зобов’язання до
посередника переходять повноваження володiння i розпорядження. За загальним
правилом, посереднику не належить право користування майном. Звiдси випливає, що
посередник не вправi використовувати ввiрене йому майно у власних iнтересах або в
iнтересах третiх осiб. Проте дещо специфiчною є передача права управлiння майном, що
є предметом договору довiрчого управлiння. Як правильно зазначає I. В. Венедиктова,
“управлiння майном є тiльки способом реалiзацiї власником своїх правомочностей
посередництвом послуг управителя” [6, c. 6]. Якщо проаналiзувати навiть таку особливу
договiрну конструкцiю, як довiрче управлiння на користь вигодонабувача, то при цiй
ситуацiї вiдбувається використання майна в iнтересах iншої особи, а не в iнтересах
посередника. Отримуючи повноваження володiння, посередник надiляється правом
абсолютного захисту i може подавати вiндикацiйний i негаторний позови, самостiйно
вiдновлювати своє фактичне володiння, не звертаючись за допомогою до власника.
Надiлення посередника повноваженнями щодо розпорядження майном свiдчить про
максимальне наближення його правового статусу до статусу власника.
Посередницьке правовiдношення, яке виникає з приводу одного i того ж
матерiального об’єкта, спричиняє виникнення великої кiлькостi унiфiкованих норм,
незважаючи на те, що до його правового регулювання залучаються рiзнi конструкцiї
посередницьких договорiв. Разом iз цим, матерiальний об’єкт вiдiграє вторинну роль у
порiвняннi з юридичним, який є видоутворюючим.
До умови про право власностi у посередницьких договорах тiсно примикає умова
про купiвлю частини товару, що належить клiєнту. Така умова має право на реалiзацiю
тiльки у разi включення її у договiр, адже в якостi загальної норми посереднику
заборонено укладати угоди вiд iменi принципала щодо себе особисто. Указана заборона,
перш за все, базується на обов’язку посередника не допускати конфлiктiв своїх iнтересiв
та iнтересiв клiєнта. Якщо посереднику доручено продати товар, то його iнтереси
купити цей товар (заплатити найменшу цiну) увiйдуть у конфлiкт з iнтересами клiєнта,
на користь якого вiн має дiяти (найбiльш вигiднiше продати товар). Отже, українське
право буде визнавати неправомiрним договiр купiвлi-продажу на користь посередника
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товару клiєнта, якщо з цього приводу вiдсутнє будь-яке застереження у договорi. Дана
умова в посередницькому договорi буде нетиповою для такого зобов’язання, але її слiд
розглядати як елемент змiшаностi договорiв.
Посередницькi договори презюмуються як оплатнi. На сьогоднi навiть щодо
договору доручення в новому Цивiльному кодексi передбачається оплата наданих
повiреним послуг, якщо iнше не встановлено договором або законом (ст.1002). Тому
однiєю з умов у посередницькому договорi є цiна, яку сплатить клiєнт за надану
послугу.
За договором про надання оплатних послуг виконавець зобов’язаний надати
послугу, а замовник її оплатити. Строк i порядок оплати послуги встановлюються
договором. У випадку неможливостi надання послуги з вини замовника послуга
оплачується в повному об’ємi. Особливiстю посередницьких договорiв є використання
найрiзноманiтнiших варiантiв отримання плати за послугу. Це може бути у виглядi
фiксованого процента до суми реалiзованого товару, оплата за посередництво залежно
вiд строку повноважень (помiсячно, погодинно), використання загальноприйнятих
розцiнок i тарифiв тощо. Для посередницьких договорiв характерним є подiл цiни
на оплату витрат за надання посередницьких послуг i на винагороду посереднику
за дiяльнiсть. До витрат посередницьких правочинiв вiдносяться суми, якi витраченi
на страхування, перевезення, упаковку, розвантаження, завантаження товару, митне
оформлення тощо. При постановцi вимоги про оплату витрат за посередницькими
правочинами слiд розумiти загальне правило – вiдшкодовуються тiльки тi витрати,
якi були необхiдними для виконання доручення в межах повноважень. Ризик усiх
iнших витрат посередник приймає на себе. Як позитивне потрiбно вiдмiтити те, що в
новому Цивiльному кодексi законодавець уникнув уживання термiна “винагорода” при
регулюваннi посередницьких договорiв, оскiльки ближчим до сутностi посередницьких
взаємовiдносин мiж сторонами є термiн “оплата”.
У випадку неоплати посередницьких послуг або неповернення затрат, проведених
на виконання послуги, було б логiчним поширити на всiх посередникiв правило про
право утримувати належнi за договором клiєнту суми з усiх сум, якi повиннi бути
йому переданi. Вiдповiдно до ст.594 ЦК кредитор, який правомiрно володiє рiччю, що
пiдлягає передачi боржниковi, у разi невиконання нею у строк грошових зобов’язань
має право притримати її у себе. Але з даної дефiнiцiї випливає, що притримувати
можна тiльки речi, а за посередницькими зобов’язаннями у посередника досить часто
перебувають грошi клiєнта, вирученi вiд продажу майна або переданi на його купiвлю.
Тому зазначена норма є половинчатою для посередницьких правочинiв. Належним слiд
визнати регламентацiю цього питання щодо договору комiсiї. Комiсiонер не тiльки має
право на забезпечення своїх вимог притримати рiч комiтента, але вiдрахувати належнi
йому за договором суми з усiх грошових коштiв, що надiйшли для комiтента (ст.ст.1019,
1020 ЦК). На нашу думку, регламентацiю цього питання в такiй редакцiї потрiбно було б
поширити на всi види посередницьких договорiв. Посередник як титульний володiлець
майна мав би право на вiдшкодування з майна, що притримується, в об’ємi i в порядку,
передбачених для задоволення вимог, забезпечуваних заставою. Але з урахуванням
структури грошових вимог посередника (це витрати та оплата послуг) i можливостi
сторiн укласти безоплатний договiр зазначенi норми потрiбно зробити диспозитивними.
До умови посередницького договору про предмет упритул примикає умова про
якiсть послуги. Для посередницької послуги, на вiдмiну вiд iнших видiв послуг, критерiї
якостi в першу чергу слiд шукати в оцiночних категорiях. Посередник повинен вчиняти
дiї обачливо, розумно, добросовiсно, турботливо, ощадливо, як для самого себе. У ст.
1014 ЦК зазначено, що комiсiонер має вчиняти правочини на умовах найбiльш вигiдних
для комiтента. До такого “каучукового пiдходу” в оцiнцi дiй посередника призводить те,
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що на пiдставi зобов’язального правовiдношення посереднику передаються речовi права
та ввiряються матерiальнi цiнностi. Похiдною умовою вiд наведеної є право посередника
на вiдступ вiд повноважень, коли цього вимагають iнтереси клiєнта. Одним iз важливих
критерiїв оцiнки якостi послуги є строк її виконання. Виконавець зобов’язаний надати
посередницьку послугу в установлений договором чи законом строк.
За загальним правилом, для всiх видiв посередницьких договорiв характерним
є надання права клiєнту на односторонню вiдмову вiд договору. Споживач послуги
може розiрвати договiр в односторонньому порядку без передбачених законом умов
i у будь-який час. Право на беззастережну вiдмову законодавцем надається, як
було зазначено, тiльки клiєнту. Щодо посередника, то вiн також при певних умовах
(якщо це передбачено в договорi; при умовi вiдшкодування витрат; за умови виплати
плати управителевi) вправi вiдмовитися вiд договору. Наприклад: комiтент має право
вiдмовитися вiд договору комiсiї (ст.1025 ЦК); договiр доручення припиняється у
випадку вiдмови довiрителя вiд договору доручення (ст.1008 ЦК).
Нами були перерахованi iстотнi умови посередницьких правочинiв. Вони, кожна
зокрема i всi разом, утворюють договiрний вид, до якого належать певнi договiрнi
конструкцiї. Окремi посередницькi договори, у свою чергу, мiстять i iншi умови, що
дозволяє їм претендувати на окреме законодавче регулювання.
Наведений перелiк умов посередницьких договорiв є видоутворюючим для
посередницьких договорiв, але при цьому не є вичерпним. Вiн за волею сторiн
доповнюється i модифiкується в кожному конкретному договорi.
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Васильєва В. А. Умови посередницьких договорiв
Дана стаття присвячена iстотним умовам посередницьких договорiв. Автор зазначає, що без
узгодження таких умов договiр об’єктивно неможливий. Предметом посередницьких договорiв є
послуга, пов’язана з учиненням дiй за дорученням i в iнтересах iншої особи. Також зосереджується
увага на складi та змiстi посередницьких договорiв.
Ключовi слова: договiр, iстотнi умови, посередницькi договори, об’єкт посередницького договору
i предмет посередницького договору.
Васильева В. А. Условия посреднических договоров
Данная статья посвящена существенным условиям посреднических договоров. Автор отмечает, что без
согласования таких условий договор объективно невозможен. Предметом посреднических договоров
является услуга, связанная с совершением действий по доверенности и в интересах другого лица.

75

Также сосредотачивается внимание на составе и содержании посреднических договоров.
Ключевые слова: договор, существенные условия, посреднические
посреднического договора и предмет посреднического договора.
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Vasylieva V.A. Terms Of Mediation Agreements
This article is devoted to the essential terms of mediation agreement. The author notes that the agreement
is objectively impossible without coordination of contract terms. The subject of the mediation agreement is
the service associated with the commission of acts on behalf and in behalf of another person. The focus is
made on the structure and contents of the mediation agreements.
Keywords: agreement, essential features, mediation agreement, the object of mediation agreement and
the subject of mediation agreement.
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Договiрне врегулювання вiдносин тур-оператора та тур-агента
УДК

Актуальнiсть теми. Важливiсть з’ясування юридичного зв’язку мiж
органiзацiєю — турагентом i органiзацiєю – туроператором обумовлена тим,
що виникнення в турагента зобов’язань перед споживачами туристських послуг
(туристами) прямо залежить вiд того, чи дiє турагент вiд свого iменi (по моделi
договору комiсiї) або вiд iменi туроператора (по моделi договору доручення). Так,
при укладеннi договору доручення туроператор виступає як довiритель турагента,
що доручає, здiйснювати дiї з реалiзацiї туристського продукту турагенту. Права
i обов’язки за даним договором, укладеним турагентом виникають у туроператора.
Якщо ж в основi вiдносин мiж туроператором i турагентом лежить договiр комiсiї,
то зобов’язання перед третiми особами покладаються на турагента, оскiльки в цьому
випадку саме вiн вiд свого iменi укладає договори з ними.
Аналiз останнiх наукових дослiджень. Не дивлячись на наявнi глибокi
дослiдження туроператорської та турагентської дiяльностi ученими-економiстами
такими як А. Х. Абуков, В. I. Азар, В. М. Бiржаков, В. В. Дворнiченко,
В. А. Квартальнов, В. I. Сенiн, правовим проблемам взаємовiдносин туроператора та
турагента присвячено надостатньо уваги в науковiй лiтературi, натомiсть в Росiйськiй
Федерацiї данiй проблемi присвячено значно бiльше уваги. Серед дослiджень, якi в тiй
чи iншiй мiрi торкаються даного питання необхiдно зазначити роботи, що присвяченi
загальним питанням цивiльно-правового регулювання туристської дiяльностi в Росiї
(Щенникової Л. В. , Е. Л. Пiсаревського, Ю.АЛененова, О. В. Ткаченко i iн.),
договорам про надання туристських послуг (Г. I. Тархова, В. М. Лебедева, Н. В. Сiрiк,
А. Н. Ошнокова, К. С. Свiрiдова, А. Е. Толстової, СЛ.Соловйова).
Метою даної роботи є з’ясування моделi за якою будуються вiдносини
туроператора та турагента, адже це має неабияке значення для цивiльно-правового
регулювання туристських вiдносин та вирiшення питання захисту прав споживачiвтуристiв, оскiльки виникнення в турагента зобов’язань, в тому числi й зобов’язань
щодо вiдшкодування шкоди, перед туристом прямо залежить вiд того, чи дiє турагент
вiд свого iменi або вiд iменi туроператора.
Основний матерiал. Договiр, який укладається мiж турагентом i туроператором,
є пiдставою реалiзацiї послуг туроператора турагентом туристовi. Обов’язковi вимоги
до внутрiшнiх взаємин мiж туроператором i турагентом не визначенi законом, але не
можна говорити, що вони зовсiм вiдсутнi.
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Закон України ”Про туризм” не вказує на вид договору, за допомогою укладення
якого туроператор i турагент оформляють правовi вiдносини мiж собою. Лише в ч. 13
ст. 20 Закону України ”Про туризм” зазначено, що права й обов’язки, вiдповiдальнiсть
сторiн та iншi умови договору мiж туроператором i турагентом визначаються
вiдповiдно до загальних положень про агентський договiр, якщо iнше не передбачено
договором мiж ними, а також Законом України ”Про туризм” [1]. Проте вважаємо, що
вiдносини мiж туроператом i турагентом можуть регулюватись укладеним мiж ними
як агентським договором, так i договором доручення чи договором комiсiї.
Тобто вiтчизняному цивiльному законодавству вiдомо декiлька схем вiдносин мiж
туроператором i турагентом.
Перша схема будується за зразком договору доручення мiж туроператором i
турагентом. В цьому випадку турагент, реалiзовуючи послугу, дiє вiд iменi i за
рахунок туроператора. Це означає, що суб’єктом (стороною) вiдносин з туристом стає
безпосередньо туроператор, тобто особа вiд iменi якої був укдадений договiр. При цiй
схемi мiж туроператором може бути укладений або агенський договiр, передбачений
Господарським кодексом України або договiр доручення, закрiплений Цивiльним
кодексом України.
За договором доручення одна сторона (повiрений) зобов’язується вчинити вiд iменi
та за рахунок другої сторони (довiрителя) певнi юридичнi дiї. Правочин, вчинений
повiреним, створює, змiнює, припиняє цивiльнi права та обов’язки довiрителя (ст. 1000
ЦК України) [2].
Згiдно зi ст. 297 ГК України за агентським договором одна сторона (комерцiйний
агент) зобов’язується надати послуги другiй сторонi (суб’єкту, якого представляє агент)
в укладеннi угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) вiд iменi цього
суб’єкта i за його рахунок [3].
Сферою застосування агентських договорiв є винятково господарська
(пiдприємницька) дiяльнiсть. На це, насамперед, вказує те, що агентською дiяльнiстю,
за визначенням, є пiдприємницька дiяльнiсть, що, в свою чергу, обумовлює наявнiсть
певного статусу у суб’єктiв, якi надають вiдповiднi послуги. Крiм того, за тим же
визначенням клiєнти агента мають статус суб’єктiв господарювання та здiйснюють
господарську дiяльнiсть, в процесi i з приводу якої користуються послугами агента.
Комерцiйний агент надає суб’єкту, якого вiн представляє, послуги в укладеннi угод чи
сприяє їх укладенню. В цьому разi в обов’язки агента можуть входити як безпосереднє
укладення угоди в iнтересах довiрителя на умовах, що вказанi в агентському договорi,
так i пошук можливих партнерiв в широкому розумiннi (органiзацiя промо-акцiй та
iн.), що охоплюється категорiєю ”сприяння”.
Агентський договiр є рiзновидом ширшого за предметом договору доручення.
Предметом агентського договору є, як було зазначено, надання агентом послуг iз
укладення угод або сприяння в такому укладеннi. Предметом договору доручення є
вчинення повiреним вiдповiдних ”юридичних дiй” (ст. 1000 ЦК України) - вчинення
будь-яких дiй, що регулюються i не суперечать вiдповiдним правовим нормам.
Тобто предмет договору доручення не вичерпується укладенням повiреним угод, а
може включати, наприклад, представництво перед третiми особами (в тому числi
представництво в судових та iнших органах держави) або вчинення iнших дiй, не
заборонених законодавством. Крiм того, договiр доручення, на вiдмiну вiд агентського
договору, не обов’язково укладається в сферi i з приводу здiйснення господарської
(пiдприємницької) дiяльностi, про що вже йшлося вище.
Зважаючи на це, можна стверджувати, що якщо предметом договору є надання
агентом послуг в укладеннi угод у сферi господарської дiяльностi чи сприяння в їх
укладеннi, то на такий договiр поширюються норми щодо комерцiйного представництва
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ГК України, i, власне, договiр вважається агентським. Якщо предмет договору,
хоча б укладеного в сферi i з приводу здiйснення господарської (пiдприємницької)
дiяльностi, складає надання повiреним iнших послуг, такий договiр вважається
договором доручення i регулюється нормами ЦК України (гл. 68). Проте в будь-якому
разi незалежного вiд того чи укладений мiж турагентом та туроператором договiр
доручення чи агентський договiр, турагент в цих випадках дiє вiд iменi туроператора.
Друга схема стосункiв заснована на укладеннi договору комiсiї мiж туроператором
i турагентом - укладення турагентом договору iз замовником вiд свого iменi, але
за рахунок туроператора. Це означає, що турагент стає особою, безпосередньо
зобов’язаною перед туристом.
Щодо договору комiсiї, то згiдно зi ст. 1011 Цивiльного кодексу України, за
договором комiсiї одна сторона (комiсiонер) зобов’язується за дорученням iншої
сторони (комiтента) за плату вчинити один або кiлька правочинiв вiд свого iменi,
але за рахунок комiтента [2]. Тобто при укладенi даного договору мiж туроператором
i турагентом турагент на ринку туристських послуг буде дiяти вiд свого iменi.
Договiр комiсiї на сьогоднi є iдеальною формою для оформлення посередницьких
взаємовiдносин мiж суб’єктами пiдприємницької дiяльностi. Необхiднiсть укладання
договорiв комiсiї є очевидною, оскiльки саме така форма правовiдносин звiльняє
професiйного торгового посередника (турагента) вiд необхiдностi iнвестування власних
грошових коштiв у придбання товару, i водночас позбавляє власника майна
(туроператора) багатьох проблем, пов’язаних iз пошуками контрагентiв, оформленням
i виконанням укладених з ними угод тощо.
Вже за рамками законодавства грунтуючись на деяких доктринальних пiдходах
багатьох авторiв, що визначають туристський продукт свого роду ”товаром” (проте ми
не пiдтримуєм цю думку) можлива ще одна схема. Ця схема будується виключно на
договорi купiвлi-продажу. Туроператор за такою схемою виступає в ролi виробника
товару i оптового продавця, турагент в даному випадку здiйснює роздрiбну торгiвлю
придбаним ним заздалегiдь товаром. При цiй схемi роботи турист стає максимально
вiддаленим в правових стосунках вiд туроператора i має вiдношення лише з турагентом.
На думку М. Б. Бiржакова слiд обмежити дiяльнiсть туроператорiв оптовим
продажем турпродукта i на цiй основi вiн пропонує сформулювати наступне визначення
туроператора: ”Туроператор - юридична особа або пiдприємець без утворення
юридичної особи, що здiйснює на пiдставi лiцензiї дiяльнiсть з формування та
просування туристського продукту, оптовому продажу i виконання його вiдповiдно
до умов договору” [4, с. 98]. Вважаємо, що якщо туроператори займатимуться лише
оптовою реалiзацiєю туристських послуг турагентам, з одного боку це породжуватиме
менше плутанини, оскiльки будуть наявнi чiткi кордони мiж туроператорскою i
турагентскою дiяльнiстю, виходячи з їх функцiй. З iншого боку, для того, щоб
така конструкцiя працювала, мають бути утворенi досить крупнi туристичнi компанiї
- туроператори, якi володiли б великим капiталом, засобами транспортування i
розмiщення, якщо враховувати їх функцiю по виконанню договору. Виходячи з цього,
величезна кiлькiсть туроператорiв, що дiють в нашiй країнi, не пiдпадатиме пiд
поняття ”туроператора”. Враховуючи це, нам представляється недоцiльним вiдносити
визначення ”туроператор” до критерiю ”оптового продажу” комплексу турпослуг.
В зв’язку з наявнiстю декiлькох схем побудови вiдносин мiж туроператорам i
турагентом в науковiй лiтературi видiляються турагенти, якi реалiзують тур вiд iменi
i за дорученням туроператора; турагенти, якi реалiзують тур вiд свого iменi, але
з вказiвкою приналежностi туру до певного туроператора; а також турагенти, якi
реалiзують тур вiд свого iменi без згадки приналежностi його до туроператора.

78

Як показує практика, в бiльшостi випадкiв договiрнi стосунки мiж туроператорами
i турагентами все ж будуються за моделлю агентського договору i, рiдше, за моделлю
договорiв доручення та комiсiї.
При цьому слiд зазначити, що виникнення в турагента зобов’язань перед
споживачами туристських послуг (туристом) прямо залежить вiд того, чи дiє турагент
вiд свого iменi (по моделi договору комiсiї) або вiд iменi туроператора (по моделi
договору доручення). Так, вiдповiдно договору, вчиненого турагентом iз споживачем
туристських послуг вiд свого iменi i за рахунок туроператора стає зобов’язаним
турагент, хоч би туроператор i був названий в договорi або вступив iз споживачем
в безпосереднi вiдносини щодо виконання зобов’язання. Що ж до договору, вчиненого
турагентом iз споживачем туристських послуг вiд iменi та за рахунок туроператора,
то права i обов’язки безпосередньо виникають у туроператора.
Я. Е. Парцiй вважає [5, с. 25-27], що залежно вiд конкретних умов спiвпрацi, об’єму
повноважень, що надаються агентовi, для оформлення стосункiв оператора i агента
можуть бути обранi (окрiм приведених) i iншi види договорiв: договiр комерцiйного
представництва, договiр надання послуг, договiр простого товариства тощо.
Крiм того, в деяких випадках вiдповiднi стосунки можуть бути заснованi на
змiшаному договорi, що включає елементи рiзних договiрних моделей, — договорiв
доручення i надання послуг. При цьому послуги в даному випадку носять супутнiй
посередницькiй дiяльностi турагента характер.
При цьому слiд не забувати про те, що договiр не повинен суперечити закону, його
iмперативним нормам. Для уникнення суперечок в процесi виконання договорiв, в
цiлях уточнення їх змiсту необхiдно вказувати у змiстi вид договору iз посиланням
на вiдповiднi норми ЦК України.
Проте, вживання договору комiсiї у вiдносинах мiж турагентами i туроператорами,
як представляється, практично виключено, що обумовлене особливостями правової
природи такого договору. Вказанi договори передбачають, що турагент в цивiльному
оборотi виступає вiд власного iменi, а, отже, це означає виникнення у нього прав i
обов’язкiв по укладених договорах, зокрема прав i обов’язкiв за договором надання
туристських послуг. В той же час, предметом даного договору є послуга, яка
невiддiльна вiд джерела її надання — виконавця (туроператора i (або) третiх для
контрагентiв осiб). Тобто, проблемна даної конструкцiї полягає в тому, що турагент
в стосунках з туристом нiби ”замiщає” собою туроператора, що фактично нiвелює його
агентський статус, i вiн перетворюється на квазiтуроператора, проте, з обмеженим
набором повноважень, а також i засобiв впливу на безпосереднiх виконавцiв послуг.
Висновки. Отже, враховуючи все вищезазначене, вважаємо, що найбiльш вдалою
моделлю для договiрного врегулювання взаємовiдносин туроператора та турагента є
договiр доручення чи агентський договiр.
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Hudyma M.M. The Contractual Regulation of Relations of Travel Operator and Travel Agents
The problems of the contractual adjusting of mutual relations of travel agent and travel operator are
highlighted in the article. The most inﬂuenced model of agency agreement of cooperation between travel
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Аналiз ознак туристичної послуги
УДК

Актуальнiсть теми.Туристична послуга, разом з iншими послугами володiє
рядом характеристик (ознак), властивих послугам загалом. Цi властивостi потребують
надання розширеного їх перелiку та глибокого дослiдження, що дасть можливiсть
бiльш детально осягнути сутнiсть та змiст туристичної послуги i враховувати цю її
специфiку пiд час здiйснення практичної дiяльностi в сферi туризму.
Метою статтi є розгляд специфiки ознак послуг, в застосуваннi їх до такого
рiзновиду послуг, як туристичнi.
Ступiнь наукової розробки проблеми. Окремi питання щодо дослiдження
ознак послуг загалом та туристичних послуг зокрема, дослiджувались в роботах
Н. А. Баринова, М. Б. Бiржакова, I. В. Зорiна, В. А. Квартальнова, А. Ю. Кабалкина,
М. В. Кратенко, М. В. Кротова, О. О. Любiцевої, Я. Е. Парция, С. К. Свiрiдова,
В. Н. Стаханова, Д. В. Стаханова, А. Е. Толстової, О. В. Ткаченко, Ю. А. Чененова,
Е. Г. Шаблової, Г. А. Яковлева.
Основний матерiал. Враховуючи правову природу туристичної послуги, можна
видiлити її наступнi властивостi.
Невiдчутнiсть туристичної послуги.На вiдмiну вiд iнших об’єктiв
цивiльного права, зокрема, речей, послуга не має матерiального результату. Послуга
виявляється в її ефектi, який сприймається часто на рiвнi почуттiв [12, c. 15-17].
Дана характеристика застосовна i до туристичних послуг. Тут iснує два моменти:
по-перше, дана властивiсть характерна нематерiальним послугам, тобто дiяльнiсть
послугонадавача не втiлюється в матерiалiзованому результатi, а туристична послуга
вiдноситься до даного виду послуг. Проте туристичнi послуги, з врахуванням їх
комплексностi, можуть носити i дещо матерiалiзований характер теж - так, наприклад,
надання транспортних засобiв, розмiщення в готелi i т.д.
”Теза про вiдсутнiсть результату, вiддiльного вiд послуги не означає, проте, що
надання послуги взагалi не може вести до якого-небудь результату, вiддiльного вiд
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процесу її надання. Такий результат може i бути присутнiм”. [9, c. 397]. Але через
специфiку зобов’язання, що виникає з договору надання туристичних послуг вiн може
не наступити, навiть якщо виконавець належно надавав договiрнi послуги. Якщо
послуга надається належним чином, вважається, що виконавець належно виконує
зобов’язання, навiть якщо кiнцевий результат (якщо такий є) i не настав. Те, що такий
результат не настав, може за певних умов свiдчити лише про якiсть послуг. Проте його
вiдсутнiсть не може доводити їх неналежну якiсть.
Наслiдком викладеного є те, що ”послугонадавач не гарантує досягнення
пропонованого позитивного результату” [10, c. 542]. У зв’язку з цим, неможливо надати
гарантiї одержувачевi туристичних послуг, i ризик останнього вищий, нiж при здобуттi
товару або робiт.
Проблема ризику замовника отримати послугу, невiдповiдну його чеканням
i уявленням про якiсть, особливо актуальна при наданнi туристичних послуг.
Е. Г. Шаблова, вiдзначаючи специфiчнi особливостi послуги, пiднiмає проблему ризику
замовника отримати послугу, не вiдповiдну його чеканням або уявленням про якiсть
[14, c. 12].
Ризик замовника послуг набагато вищий, нiж ризик покупця ”фiзичних товарiв”,
що обумовлене особливостями послуг. Вона диференцiює послуги на професiйнi i
непрофесiйнi. Мiнiмiзацiя ризику замовника можлива, на думку автора, при включеннi
в предмет договору ”досягнення нематерiального результату”, причому у сферi надання
професiйних послуг тягар ризику недосягнення результату повинен покладатися на
виконавця, що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть, якщо останнiй бере на себе
зобов’язання по досягненню такого результату. Недосягнення такого результату
повинне спричинити звiльнення замовника вiд зустрiчного зобов’язання - виплати
винагороди. Причому, до непрофесiйних послуг ризик досягнення результату, на думку
автора, не вiдноситься.
Таким чином, предмет договору надання послуг Е. Г. Шаблова пропонує визначити
як вiдношення мiж замовником i виконавцем з приводу надання послуги (послуг) i в
певних випадках - досягнення її матерiального результату на оплатних основах.
Безумовно, дана проблема ризику недосягнення результату, надзвичайно актуальна
при наданнi туристичних послуг, особливо з врахуванням специфiчної спрямованостi
туристичної послуги. Покладення тягаря ризику недосягнення результату (задоволення
потреби туриста в процесi подорожi) на туроператора (турагента), обов’язок останнього
надавати туристовi повну i достовiрну iнформацiю про особливостi подорожi, склад
туристичної послуги дозволяли б мiнiмiзувати ризик туриста отримати послугу
неналежної якостi.
В науковiй лiтературi поняття послуги з точки зору її споживчої вартостi,
яка безсумнiвно передбачає i якiсть, пiдмiнюється iнодi судженнями про ймовiрний
корисний ефект послуги або досягнення певного нематерiалiзованого результату.
М. В. Кротов, наприклад, стверджує, що у вiдношеннi по надання нематерiальних
послуг не iснує матерiального результату, а споживачу гарантується лиш здiйснення
певного виду дiяльностi, спрямованого на досягнення якого-небудь корисного ефекту.
Корисний ефект може досягнути чи не досягнути бажаного отримувачем послуги
результату [6, с. 10]. I в бiльшостi випадкiв така ситуацiя можлива i без вини надавача
послуг.
Адже цивiльно-правова специфiка сфери туризму полягає в тому, що послуга,
що надається, не iснує в об’єктивному вираженнi, i оцiнювання наданої туристичної
послуги здiйснюється споживачем залежно вiд його емоцiйного стану, обумовленого
великою кiлькiстю рiзних чинникiв. У їх числi такi суб’єктивнi особливостi, що
характеризують туриста, як:
81

1. Загальнокультурнi особливостi, здобутi за його життя (культурнi традицiї етнiчнi, народнi i корпоративнi; особливостi виховання i уявлення про комфорт).
2. Фiзiологiчнi особливостi (вiк, звички, особливостi органiзму i iн.)
Все це робить сприйняття якостi послуги i вирiшення питання про досягнення чи
не досягнення певного результату подорожi багато в чому суб’єктивним, залежним вiд
iндивiдуальних характеристик кожного туриста. I тому на нашу думку, не зважаючи
на позивнi моменти схеми Е. Г. Шаблової, все ж включення в предмет договору ще й
досягнення нематерiального результату з цiєї точки зору буде явно проблематичним.
Iнша властивiсть послуг i туристичної послуги у тому числi, - так звана,
”невловимiсть результату”, яку Г. А. Яковлев трактує, як ”...неможливiсть
його продемонструвати, побачити, спробувати або вивчити, проконтролювати до
отримання” [12, с. 29].
Звичайно на практицi саме на рекламу (рекламнi буклети, проспекти, вiдеозаписи
представленi вiд безпосереднiх виконавцiв турпослуг) робиться основний акцент,
яка дозволяє в мiру можливостi наочно продемонструвати покупцевi туристичнi
послуги. Проте нi у туроператора, нi в турагента, немає реальних гарантiй,
що данi турпослуги будуть виявлятись саме так, як i передбачають сторони.
Звiдси витiкає неможливiсть гарантування суб’єктивно-корисного ефекту
дiяльностi.Тобто, тут обов’язково присутнiй елемент довiри до надавача туристичної
послуги.
Неважко вiдмiтити, що невiдчутнiсть туристичної послуги i як наслiдок
невловимiсть результату має свої негативнi риси, оскiльки ускладнює дiяльнiсть
туристичних фiрм. З одного боку, надзвичайно складно показати клiєнтам свiй товар,
з iншого - ще складнiше пояснити клiєнтам, за що вони платять грошi. Туристична
фiрма може лише описати переваги, якi отримає турист пiсля надання послуг, а самi
ж послуги можна оцiнити лише пiсля їх виконання.
Синхроннiсть i незбережнiсть туристичної послуги.Послуга за
загальним правилом не може окремо надаватись виконавцем i споживатися
замовником. Сам процес надання послуги i прийняття йдуть одночасно, синхронно.
При цьому ефект вiд туристичної послуги може зберiгатися лише якийсь, нетривалий
час. ”Прийняти послугу до того моменту, поки не початий процес її надання,
неможливо. Прийняти послугу пiсля того, як вона надана також не представляється
можливим”. [12, с. 16]
Хоча, вважаємо, що така характеристика послуги, як нерозривнiсть надання i
споживання, не завжди застосовна до сфери туристичних послуг. [10, с. 542] Адже
можна сказати, що вони доводяться до споживача у сферi обслуговування в комплексi
i не завжди одночасно з їх виробництвом.
Деякi фахiвцi вважають, що нерозривнiсть виробництва i споживання є тим фактом,
який робить послуги дiйсно послугами i вiдрiзняє їх вiд товару в матерiальнiй формi.
Взагалi, нерозривнiсть виробництва i споживання передбачає, що багато видiв послуг
невiддiльнi вiд того, хто їх надає. Наприклад, обслуговування в ресторанi, невiддiльно
вiд офiцiанта, послуги з продажу квиткiв вiд кассира [16, с. 29].
Проте, Н. А. Барiнов в своїй роботi пропонує уточнити, що розумiється пiд процесом
надання послуг взагалi. Вiн пропонує розумiти це як процес доведення послуг до
споживача, тобто процес задоволення потреб громадян (особистих або суспiльних) в
будь-якiй формi. Н. А. Барiнов вважає, що послуги, що надаються громадянам у сферi
обслуговування по своїй сутi вiдносяться до предметiв споживання. I своєрiднiсть їх
полягає в тому, що деякi з них споживаються у момент їх виробництва. Проте вiдносно
значного кола послуг у сферi обслуговування характерним є те, що процес споживання
може i не збiгатися з їх виробництвом [1, с.161].
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Тому за твердженням М. Б. Бiржакова, думка, що туристична послуга виникає
в процесi її споживання i не iснує окремо, сама по собi, досить спiрна [2, с. 108109]. Вiдносно бiльшостi туристичних послуг - споживач доставляється до мiсця її
генерацiї - тобто розрив у споживаннi туристичної послуги вже очевидний. Так,
Я. Е. Парцiй в своїй роботi вказує на те, що реалiзацiя комплексу туристичних послуг,
як правило, не збiгається з моментом укладення договору i оплатою послуги. Розрив
в часi мiж укладенням договору i початком його виконання характерний для багатьох
видiв договорiв надання послуг, у тому числi i туристичних. Така ситуацiя виникає,
наприклад, при попереднiй покупцi квиткiв на рiзнi види транспорту, видовищнi заходи
i тому подiбнi послуги [8, с. 11].
На наш погляд, розрив у виробництвi туристичної послуги i її наданнi туристовi
очевидний. Тут слiд виходити з того, що турфiрма (туроператор, турагент) сама
безпосередньо не надає весь комплекс туристичних послуг туристовi. Враховуючи, що
туристичнi послуги надаються туристовi в комплексi, стверджувати, що даний розрив
за часом надання властивий всiм туристичним послугам, що входять в комплекс теж
невiрно. Крiм того, необхiдно знати, що iснує безлiч туристичних послуг i не для всiх їх
видiв застосовна характеристика невiдривностi виробництва послуги вiд споживання.
Дана синхроннiсть виробництва i споживання послуги сповна застосовна, наприклад,
до туристичних формальностей, що входять в комплекс туристичних послуг, якi
надаються безпосередньо турфiрмою, що органiзовує туристичну поїздку. Проте, що
стосується бiльшостi туристичних послуг, що входять в комплекс, безпосередньо вони
надаються не тими, хто їх виробляє i надаються туристовi в комплексi. Навряд чи тут
можна говорити про нерозривнiсть виробництва вiд споживання.
Нездатнiсть до зберiгання, що характеризує послуги в цiлому, застосовна i
до туристичних послуг. Тобто, турпослуги не можуть бути збереженi для подальшого
надання. Якщо попит перевищує пропозицiю, то ситуацiю неможливо швидко змiнити,
як у випадку з товаром. З iншого боку, якщо потужностi по наданню послуг
перевищують попит на них, то втрачається дохiд. Незбережнiсть послуг означає, що
iснує необхiднiсть здiйснювати особливi заходи по вирiвнюванню попиту i пропозицiї,
такi як:
- встановлення диференцiйованих цiн;
- застосування знижок;
- введення системи попереднiх замовлень;
- збiльшення швидкостi обслуговування;
- поєднання функцiй персонала [16, с. 30-31].
Зберiгати туристичнi послуги неможливо, вони залежать вiд багатьох чинникiв
окрiм попиту, як вже вказувалося вище, турпослуги залежать i вiд простору i часу,
природнiх умов, мiжнародних подiй i так далi.
Одна з головних властивостей послуги в цiлому - нестiйкiсть її якостi,
характеризує i туристичну послугу. Взагалi якiсть - це те, що не можна обчислити.
Вона виявляється в особливостях, специфiчних рисах явища, i рiвнем якостi є ряд
властивостей, що роблять явище цiнним, значимим. Отже, рiвень якостi повинен
визначатися набором ознак зобов’язання, що виконується.
Складнiсть визначення критерiїв якостi пов’язана також з тим, що якiсть послуг
нестiйка, а тому в цивiльному правi зазвичай встановлюються норми про те,
що не повинен здiйснювати виконавець послуг, у зв’язку з чим, в пiдзаконних
актах закрiплюються або формальнi критерiї визначення якостi, або застосовуються
юридичнi конструкцiї, в основi яких лежать негативнi зобов’язання [12, с. 16].
В даний час проблема якостi послуг, що надаються, набуває все бiльшого значення.
Це пов’язано з тим, що законодавець не пропонує якої-небудь самостiйної методики
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визначення якостi виконання послуг, i як наслiдок спостерiгається практично повна
вiдсутнiсть судових спорiв про якiсть послуг, що надаються.
Спроби розробити тi або iншi критерiї якостi послуги як i ранiше робляться. На
сьогоднiшнiй день в вiтчизнянiй цивiлiстицi переважає пiдхiд, згiдно якого оцiнка
якостi послуги має на увазi характеристику самого процесу надання послуги i умов
її споживання (сервiсу послуги), але не результату дiяльностi виконавця” [5, с. 173174]. Як було вiдмiчено вище, недосягнення якого-небудь результату не може за
загальним правилом розглядатися як неналежне виконання зобов’язання. Досягнення
позитивного для послугоотримувача результату може бути однiєю з ознак якiсностi
наданих послуг, проте дане положення застосовне не до всiх видiв послуг, а лише до тих,
в яких результат є природною характеристикою дiяльностi виконавця. Данi критерiї
орiєнтованi не лише на результат, але i на сам процес дiяльностi послугонадавача.
Як справедливо вiдзначає М. В. Кратенко: ”Отримання замовником послуги якихнебудь благ або переваг безпосередньо пiсля надання послуги не може виступати
надiйним критерiєм якостi послуги. Iнакше довелося б миритися з абсурдом на зразок
позовiв батькiв до коледжiв i лiцеїв, в яких їх дiти навчались на платнiй основi, але
не змогли згодом поступити в престижний вуз” [5, с. 175-176]. Навiть суди схильнi
оцiнювати якiсть послуг швидше з позицiї дотримання певних стандартiв дiяльностi,
нiж досягнення якого-небудь позитивного результату.
У юридичнiй лiтературi висловлюється думка, що для пiдвищення якостi послуг
велике значення зараз набуває комп’ютерне (або аналогiчне йому) моделювання
майбутнього результату послуги, наприклад, або туристичної подорожi, чи скажiмо,
майбутньої зачiски [14, с. 53] Звичайно, даний прийом можна застосувати не до
всiх видiв послуг. Зокрема, безглузде моделювання освiтнiх або консультацiйних
(виключенням є, мабуть, складання проектiв договорiв i iн. документiв) послуг. Аналiз
чинного законодавства дозволяє прийти до висновку про те, що моделювання в
зобов’язаннях по наданню послуг використовується, хоча i в декiлька iншiй формi. Так,
вiтчизняне законодавство зобов’язало виконавця надавати замовниковi максимально
повну попередню iнформацiю про види послуг, порядок їх надання, термiни, види
додаткових послуг, попередити про можливi недолiки. Цим в якiйсь мiрi забезпечується
формалiзацiя очiкувань замовника” [5, с. 177].
”Якiсть окремих видiв послуг, що входять до складу туристичної послуги
можна визначати методами експертної i соцiологiчної оцiнки. Прийнятна також
оцiнка майстерностi виконавця, технологiчної дисциплiни (дотримання послiдовностi),
завершеностi договору (чи досягнута його мета), якостi обслуговування для споживчих
послуг (етика спiлкування, створення комфортної обстановки для споживачiв,
замовникiв послуг, облiк їх запитiв)” [12, с. 16].
Якiсть iстотно залежить вiд того, хто i коли послугу надає. Так, наприклад, сервiс
в готелях, не дивлячись на кiлькiсть зiрок, може бути рiзним. Навiть один i той же
спiвробiтник пiдприємства обслуговування протягом робочого дня надає послуги порiзному.
Ми зачепили ще одну специфiчну ознаку турпослуги – мiнливiсть. Г. А. Яковлев
справедливо передбачає, що iстотний вплив на мiнливiсть туристичних послуг
здiйснюють двi групи чинникiв. Перша група безпосередньо пов’язана з органiзацiєю
пiдбору i роботи з персоналом пiдприємства. Так, мiнливiсть якостi послуг може бути
викликана невисокою квалiфiкацiєю працiвникiв, вiдсутнiстю належного контролю за
роботою персоналу. Iнше джерело мiнливостi послуг - унiкальнiсть отримувача послуг,
що пояснює високу мiру iндивiдуалiзацiї послуги вiдповiдно до вимог споживача [16, с.
30-31].
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На наш погляд можна додати ще i третє джерело, яке впливає на мiнливiсть якостi
туристичної послуги, - це велика роль зовнiшнiх чинникiв, що мають за своєю суттю
форс-мажорний характер (природнi умови, полiтика в областi туризму, мiжнароднi
подiї, мiсцевi жителi i так далi).
Звiдси витiкає специфiчна риса туристичних послуг - эксклюзивнiсть.
Туристична послуга завжди виступає вiд iменi - конкретного виконавця. Кожна людина
iндивiдуальна, у зв’язку з цим, послуга характеризується винятковiстю. Багато що
залежить i вiд того, кому вона надається, в який час i в якому мiсцi. Все залежить
також вiд об’єму i її змiсту. ”Цi обставини можуть спрощувати або ускладнювати її
виконання, наповнювати виконання рiзним змiстом, а професiоналiзм, майстернiсть,
талант, спецiальнi знання виконавця - завадити клiєнтовi оцiнити її по достоїнству”.
[15, с. 36].
Те ж саме вiдноситися i до туристичних послуг - вони винятковi. Туристична
послуга завжди надається певною особою (особами) – виконавцем (виконавцями).
Кожна людина iндивiдуальна, у зв’язку з цим послуга характеризується винятковiстю.
На наш погляд, эксклюзивнiсть туристичних послуг залежить ще й вiд двох
основних чинникiв:
- iндивiдуальне сприйняття туристом послуги, що надається йому, вiдповiдно до
його уявлення про дану послугу;
- особливостi, звичаї мiсцевого населення мiсцевостi чи країни тимчасового
перебування туриста.
Ще одна специфiчна особливiсть туристичної послуги - на вiдмiну вiд презумпцiї
особистого надання послуги виконавцем, вона, як правило, надається особами, що
не знаходяться в договiрних стосунках iз споживачами туристичних
послуг. Комплекс туристичних послуг надається в основному, третiми особами конкретними виконавцями вiдповiдних послуг, що входять до складу туристичної
послуги.
Комплекснiсть - є однiєю з найголовнiших, на наш погляд, особливостей
туристичної послуги. Послуги, як об’єкт цивiльного права, можуть надаватись як в
комплексi, так i окремо (залежно вiд видiв договорiв про надання послуг). Проте дана
характеристика турпослуг стосується не всiх видiв туризму, де вони реалiзуються.
На наш погляд, це положення вiдноситися лише до органiзованого (плановому)
туризму. Самодiяльнi туристи (самодiяльний туризм) комплексу турпослуг, як такого,
не отримують, а споживають лише окремi послуги на свiй розсуд (перевезення, готельнi
послуги i iн.). Але оскiльки в даний час, самодiяльний туризм як такий, не особливо
розвинений, основна iндустрiя туризму працює на плановий туризм.
Туристична послуга носить комплексний характер i включає всiлякi послуги
(пакет послуг), у тому числi тi, якi самi по собi не є туристичними (перевезення,
послуги громадського харчування, готельнi послуги та iн.), якi надаються туристовi
вiдповiдними органiзацiями, i надання окремо таких послуг регулюється окремими
видами зобов’язань.
Тобто, туроператор (турагент) зобов’язаний надати туристовi вiдповiдно до
договору про надання туристичних послуг, укладеного мiж ними, туристичну послугу,
що носить комплексний характер (певний набiр послуг).
Для прикладу можна привести комплекс послуг, що надаються туроператором
”Галопом по Європi” в м. Чернiвцi, який органiзовує тури до Туреччини. У складi туру
туристам пропонуються наступнi послуги: авiаперелiт, послуги з проживання, послуги
з харчування (зразкова вартiсть туру в 2010 роцi склала в нацiональнiй валютi суму
еквiвалентну 800 умовних одиниць, при двохмiсному розмiщеннi з розрахунку на 14
дiб). При цьому, авiаквитки турфiрма реалiзує за агентським договором з мiсцевою
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авiакомпанiєю. З рецептивним туроператором (який приймає туристiв i органiзовує їх
проживання, харчування, трансфер), укладений договiр комiсiї.
Туристичнi послуги характеризуються обмеженiстю виробництва в
порiвняннi з потребами в них. Виробництво туристичних послуг обмежено
не лише об’ємами, але i мiсцями, i часом їх виробництва. При цьому час i мiсце
виробництва туристичних послуг виступають часто бiльш важливим обмеженням, нiж
об’єм. Споживання туристичних послуг стримується не можливостями їх виробництва,
а сезоннiстю i географiєю, котрi створюють значнi додатковi транспортнi витрати при
споживаннi туристичних послуг, яке для бiльшостi туристичних послуг можливе лише
на мiсцi їх виробництва [4, с. 311].
Тому, ще одна специфiчна характеристика туристичних послуг - вони
вiдображають специфiчнi властивостi мiсцевостi, де вiдбувається
їх реалiзацiя. Так, наприклад, обiд в Тунiсi обов’язково вiдрiзнятиметься вiд обiду в
Францiї; культурнi програми Нью-Йорка, Парижа, Москви - по своєму змiсту iстотно
вiдрiзняються наявнiстю мiсцевих архiтектурних, iсторичних памяток в кожнiй
окремiй мiсцевостi. Тобто, специфiка туристичних послуг, що реалiзовуються в мiсцi їх
генерацiї, полягає в тому, що їх в бiльшостi не можна отримати в якому-небудь iншому
мiсцi свiту. Iх вiдрiзняє специфiчний мiсцевий колорит. Як правило, споживання
туристичних послуг, що надаються в мiсцi їх реалiзацiї складає цiль подорожi для
туристiв в ту або iншу мiсцевiстьс [4, с. 311-312].
Не можна не звернути увагу i на таку особливiсть туристичної послуги, як її
споживчий характер. Туристичнi послуги призначенi для особистого споживання
громадян. Турист, отримуючи туристичну послугу для цiлей особистого споживання,
виступає їх кiнцевим споживачем, який ”виводить” послугу з комерцiйного обороту в
сферу безпосереднього власного споживання.
Ритмiчнiсть. Ця риса вiдображає характер дiяльностi на туристичному ринку.
Механiзм регулювання попиту та пропозицiї в даному випадку ґрунтується на постiйнiй
мiнливостi попиту та вiдноснiй стабiльностi пропозицiї [7, с. 36-37].
Богалдин-Малих В. В. до цих особливостей туристичних послуг додає ще значну
статичнiсть, прив’язанiсть до одного мiсця, територiальну роздiленiсть споживача
та виробника на туристичному ринку, де клiєнт долає вiдстань для отримання
туристичної послуги, а не навпаки [3, с. 39].
У свою чергу, Стаханов В. Н. та Стаханов Д. В. доповнюють особливостi
туристичної послуги ще й еластичнiстю попиту на туристичнi послуги
по вiдношенню до рiвня доходiв населення та цiн на цi послуги, сезоннiсть,
та пiдкреслюють складнiсть виробництва туристичних послуг завдяки залученню
посередникiв, ресурсоємнiсть, завдяки необхiдностi мати спецiальне обладнання, таке
як готелi, транспорт [11, с. 7].
Вважаємо за необхiдне доповнити особливостi туристичної послуги ще i
залежнiстю вiд дiлової репутацiї i, вiдповiдно, сильного позитивного бренду.
Завдяки тому, що момент споживання туристичної послуги i момент придбання
цiєї послуги мають тривалий часовий iнтервал (вiд декiлькох днiв до мiсяцiв), для
туристичних органiзацiй є критичним формування бренду з сильним позитивним
сприйняттям якостi, як засобу диференцiацiї в умовах конкурентного середовища та
гаранту якостi послуг, що надаються.
Висновок. Розглянувши ознаки послуг, надавши їх розширений перелiк та
проаналiзувавши специфiку туристичних послуг, можна стверджувати, що деякi
ознаки, характернi послугам взагалi, в застосуваннi до такого їх рiзновиду, як
туристичнi послуги, проявляються досить специфiчно. Вважаємо, що всi особливостi
туристичної послуги повиннi враховуватися при її наданнi, як туристичними фiрмами,
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так i вiдповiдними туристиами, що її отримуватимуть i вiдображатися у вiдповiдному
договорi про надання туристичних послуг.
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Гудима Мирослава Мирославiвна Аналiз ознак туристичної послуги
У цiй статтi ми здiйснили розширений аналiз ознак послуг i визначили специфiку їх застосування до
такого рiзновиду послуг як туристичнi.
Ключовi слова: туристичнi послуги, майбутнi туристичнi послуги.
Гудыма Мирослава Мирославовна Анализ признаков туристической услуги
В данной статье мы осуществили расширенный анализ признаков услуг и определили специфику их
применения к такой разновидности услуг, как туристические.
Ключевые слова: туристичиские услуги, будущие туристичиские услуги.
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Hudyma M.M. The Travel Service Feateres’ Analysis
In this the comprehensive analysis of the characteristics of services were carried out. The speciﬁcity of their
application to a variety of services like tourism were indentiﬁed.
Keywords: travel services, features of travel services.

Друк В. В.

Iсторичний розвиток правового регулювання надання
туристичних послуг в Українi
УДК 342.7

Постановка проблеми.На сучасному етапi розвитку суспiльства особливої
актуальностi набуває дотримання взятих державою згiдно з новою Конституцiєю
України зобов’язань щодо права людини на свободу пересування, права вiльно
залишати територiю держави та повертатися до неї, а також iнших сумiжних прав i
свобод, що забезпечуються всебiчним розвитком туризму. Як засвiдчує досвiд багатьох
розвинених демократичних країн свiту, в Українi в умовах розбудови державностi
туризм може i повинен стати засобом загальнодоступного й повноцiнного вiдпочинку,
вiдновлення життєдiяльних сил людини, однiєю з форм рацiонального використання
вiльного часу, важливою складовою культурного та духовного виховання громадян.
Дослiдження генезису правового регулювання туризму дає можливiсть зрозумiти
юридичну природу даного поняття, а також визначити першоджерела його закрiплення
та виявити його змiст протягом розвитку цивiльного процесуального законодавства.
Метою даної статтi є дослiдження зародження туризму в Українi, розвитку
сучасного законодавства у сферi надання туристичних послуг. Ми намагатимемось
також зробити спробу авторської перiодизацiї становлення й розвитку законодавства
про туризм в Українi, наукового обґрунтування концепцiї системи кожного окремо
взятого перiоду правового регулювання економiчних вiдносин з надання туристичних
послуг.
Ступiнь наукової розробки. Проблеми розвитку та вдосконалення законодавства
про туризм були об’єктом дослiдження багатьох учених-процесуалiстiв. Серед
українських правознавцiв окремi аспекти цiєї проблеми розглядалися у працях
М. О. Баймуратова, А. Г. Бобкової, В. Ф. Погорiлка, П. М. Рабiновича, О. Ю. Серьогiна,
С. Б. Чеховича, Я. М. Шевченко та деяких iнших дослiдникiв. Проте iсторiї розвитку
сучасного законодавства у сферi надання туристичних послуг не придiлялося значної
уваги. Тому дослiдити дане питання можна, аналiзуючи нормативно-правовi акти, якi
дiяли на територiї України, а також використовуючи працi юристiв-iсторикiв.
Виклад основного матерiалу. Про глибокi iсторичнi коренi сучасного туризму
свiдчать записи древнiх народiв, якi населяли Далекий i Середнiй Схiд та
Середземномор’я. Вивчаючи цi iсторичнi нариси, приходимо до висновку, що з
розширенням торгової дiяльностi й завоювань в Грецiї, Римi, Китаї представники
знатi цих країн все частiше вiдправлялися в поїздки для розваг, з торговельною
або дипломатичною метою. Поряд з людьми, якi подорожували в службових
справах (вiйськовi, торговцi, чиновники), з’явилися першi мандрiвки просто заради
задоволення. Тодi ж виникли першi ознаки того, що ми називаємо “туризмом” –
пересування великої кiлькостi людей. Вже в тi часи iснував потужний органiзацiйних
механiзм, який мiг запровадити “святi перемир’я” мiж ворогуючими мiстамидержавами на перiод проведення певних заходiв, якi вiдвiдували мандрiвники [2]. Тобто
запроваджувалися певнi охороннi заходи для забезпечення безпеки мандрiвникiв.
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Так само за стародавнiх часiв вперше згадується й про iнститут гостинностi, який
перетворюється на iнститут проксенiї (за визначенням Поллукса “проксен – той, хто
надає загальнi послуги цiлому народу, мешкаючи в iншому, такi, наприклад, як бере
на себе обов’язок розмiщення, у випадку необхiдностi клопоче про участь у народному
зiбраннi, мiсця в театрi”) [3; 12].
Вiдповiдно до iсторичних документiв, починаючи з середини ХVI ст. жителi
Пiвнiчної Європи постiйно здiйснювали поїздки на лiкування до мiнеральних джерел,
вiдомих навчальних центрiв Iталiї та пам’яток великих цивiлiзацiй у Пiвденнiй Європi.
Спочатку подорожувала лише знать, паломники й дипломатичнi посланники. Поняття
“тур” було введено значно пiзнiше – в 1750-х роках, а згодом термiн “турист” було
прийнято вживати для визначення учасникiв подiбних розважальних i просвiтницьких
подорожей [4].
Подорожi стали найулюбленiшим видом вiдпочинку й творчого натхнення для
письменникiв, художникiв, поетiв. Заповзятим “туристом” був i Цицерон, який
переконував, що подорожi йому вкрай необхiднi “для роботи”. Багато людей також
подорожувало у Грецiю на загальнодержавнi свята, наприклад, такi, як Панафiнейськi
iгри або до вiдомих святилищ з релiгiйною метою – Асклепiя в Епiдаврi, - незалежно
вiд мети вiдвiдання древнi греки користувалися правом недоторканостi. В ранньому
середньовiччi широкого розвитку в Римi набувають подорожi пiлiгримiв до святих
мiсць, потреба вiдвiдування оракулiв, чию думку необхiдно було почути перед тим, як
прийняти важливе рiшення. З’явилися i першi посередники – органiзатори подорожей,
виникли готелi. Заможнi родини займалися прийомом гостей, iнколи це заняття ставало
спадковим. Створювалися першi пункти обмiну грошових знакiв [5]. За стародавнiх
часiв у Римi також iснували звичаєвi норми щодо застереження про законнiсть
вчинення будь-яких дiй проти iноземцiв лише пiсля формального проголошення вiйни
[3; 5].
Таким чином, туризм в античному суспiльствi – це зародження нового виду вiдносин
мiж народами й країнами, що пов’язанi з подорожами осiб та регулювалися за
допомогою спецiальних iнститутiв гостинностi, традицiй i звичаїв, якi швидко увiйшли
в комерцiйну дiяльнiсть з надання туристичних послуг бажаючим.
В нашiй державi туризм має довгу iсторiю. Але сьогоднi вiдсутня єдина точка зору
вiдносно часу його зародження. Як вiрно зауважує Г. Ф. Шаповал, початок iсторiї
подорожей не можна датувати нi певним роком, нi столiттям: його витоки йдуть у
сиву давнину [7]. Радянський дослiдник iсторiї розвитку туризму Г. П. Долженко
вважає, що саме 1777 рiк необхiдно взяти за вiдлiк iсторiї вiтчизняного туризму як
органiзованого руху. Адже саме в цьому роцi вперше згадується про туризм в Росiї
у розробленому й розповсюдженому в Москвi Венiамiном Геншем так званому “Планi
подорожi, що була здiйснена в чужi краї”. Бiльш раннiх документальних пiдтверджень
про органiзацiю спецiальних колективних (групових) поїздок за кордон або по Росiї
немає, стверджує Г. П. Долженко [8]. Iнший дослiдник-туризмознавець Б. П. Моргунов
вважає, що формування туристичних вiдносин в дореволюцiйнiй Росiї розпочалося в
1885 роцi, значно пiзнiше, нiж в країнах Захiдної Європи, з появою в Петербурзi першої
туристичної компанiї Леопольда Лiпсона [9].
Що стосується української iсторiї туризму, то основоположником його виникнення
є, на нашу думку, видатний український просвiтитель, фiлософ, поет i визнаний
мандрiвник Г. С. Сковорода, який 25 рокiв свого життя присвятив подорожам по
Українi [9]. В 1751 роцi перебував в Угорщинi, подорожував до Австрiї, Словаччини,
Польщi та Iталiї. З 1769 року подорожує Україною, проповiдуючи свої фiлософськi
погляди серед населення, що заснованi на критицi соцiальної нерiвностi й звеличеннi
трудового народу, знайомиться з культурою й побутом українського народу, займається
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просвiтництвом. Спогади й роздуми про свої мандрiвки Г. С. Сковорода висвiтлює у
таких творах як: “Дiалог, или разглагол о древнем мiръ” i “Разговор пяти путников о
истинном щастiи в жизни”. Цей час i вважатимемо перiодом зародження українського
туризму, адже саме Г. С. Сковорода пiдкреслив i привернув увагу до подорожей як
важливого засобу просвiтництва. Вiдомий український письменник Iван Франко також
багато зробив для розвитку українського туризму. Вiдомi його мандрiвки рiдним краєм,
органiзацiя лiтнiх студентських подорожей з метою вiдпочинку та запису українського
фольклору. А перебування Iвана Франка лiтнiми мiсяцями у гуцульськiй Криворiвнi
можна вважати перiодом започаткування ”зеленого туризму” на Українi.
Вагомим внеском у справу розвитку туризму та створенню його теоретичних засад
була органiзацiя й проведення Першого Всеросiйського з’їзду з питань покращання
вiтчизняних лiкувальних мiсцевостей, що проходив 7-11 сiчня 1915 року в Петроградi.
В матерiалах з’їзду та його резолюцiях наголошувалося, що за допомогою туризму
й екскурсiй по Росiї необхiдно вiдволiкти значну кiлькiсть росiян вiд подорожей
i лiкування за кордоном та зберегти таким чином значнi кошти, якi вивозяться.
Учасники з’їзду визнали, що розвиток туризму є, перш за все, справою державної ваги.
Таким чином, вперше у вiтчизнянiй туристичнiй практицi було оцiнено й визнано роль
i значення туристично-екскурсiйної дiяльностi як важливого чинника економiчного
пiднесення країни та акцентовано увагу на необхiднiсть розробки правових основ її
провадження.
Таким чином започатковувався радянський перiод в розвитку туризму, вiдмiнними
рисами якого можна вважати формування ринку турпослуг, запровадження в
практику укладання договорiв на обслуговування туристiв, створення туристичної
iнфраструктури (готелi, транспортна мережа) тощо. Натомiсть, нормативно-правове
забезпечення розвитку туризму на цьому етапi також носило характер приватноправового регулювання, що вiдповiдало загальним тенденцiям розвитку будь-якого
суспiльного явища в iсторiї людства.
Виникнення радянського туристичного руху належить до 20-х рокiв, визначальною
рисою якого є поступове пiдсилення впливу держави i партiї на роботу
туристичних органiзацiй та нормативне закрiплення регулювання туристичної
дiяльностi. Нормотворча дiяльнiсть в галузi туризму вiдтворює та закрiплює тогочасну
масову культурно-просвiтницьку роботу партiї серед населення й тiсно пов’язана з
розвитком культурної революцiї в державi. У всiх документах та заходах з питань
туризму особлива увага наголошується на розвитку туристично-екскурсiйної справи
як важливого елементу iдейно-полiтичної боротьби.
У цей час управлiнська структура туризму протягом багатьох рокiв зазнавала
нескiнченних перетворень i реформувань. Так, 6 сiчня 1927 року було iнiцiйовано
створення Товариства пролетарського туризму, затверджено його Статут, положення
про осередки та туристичних кореспондентiв пролетарського туризму. В 1928
роцi створюється акцiонерне товариство “Радянський турист”, завдання якого
повнiстю спiвпадали iз завданнями ТПТ, а їх дiяльнiсть дублювала одна одну. З
метою усунення подвiйного керiвництва туризмом в країнi 8 березня 1930 року
Рада Народних Комiсарiв СРСР приймає рiшення про злиття цих органiзацiй i
створення Всесоюзного добровiльного товариства пролетарського туризму i екскурсiй.
Керiвництвом товариства було чiтко окреслено його подальшу полiтику щодо розвитку
туризму в СРСР: “Пролетарський туризм для нас, перш за все, один з методiв
соцiалiстичного будiвництва” [10].
З розвитком iноземного туризму в нашiй державi виникла об’єктивна необхiднiсть
розроблення ряду заходiв з впорядкування прийому туристiв з-за кордону. В 1929 роцi
за рiшенням Ради працi й оборони створюється Всесоюзне акцiонерне товариство з
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iноземного туризму в СРСР “Iнтурист” з вiддiленнями та представництвами в багатьох
мiстах СРСР i за кордоном. Дана подiя науковцями-туризмознавцями вважається
датою появи першої туристичної адмiнiстрацiї у сферi iноземного туризму. Крiм того,
з цього моменту туризм в СРСР розмежовується на види та здiйснюється вiдповiдний
перерозподiл його управлiнської структури: внутрiшнiй та iноземний. Такий розподiл
не вiдповiдав свiтовiй практицi управлiння галуззю, однак став основою специфiки
забезпечення правового регулювання туризму в СРСР – наявнiсть “подвiйних” пiдходiв
i стандартiв у всiх сферах туристичного обслуговування (для iноземних i вiтчизняних
туристiв). [3]
Таким чином, першi кроки радянської влади з розвитку туризму в державi були
вiдзначенi яскраво вираженим iдеологiчним забарвленням як у визначеннi прiоритетiв
i завдань пролетарського туризму, так i в положеннях, що мiстилися в правових актах
партiї й уряду. Водночас, не зважаючи на серйознi кроки по встановленню жорсткої
полiтики, серед цього розмаїття найважливiших завдань з розвитку сфери туризму в
нашiй державi вiдсутнє, на наш погляд, найголовнiше - створення належних правових
умов для дальшого ефективного її становлення.
До законодавства, яке забезпечувало належне функцiонування туристичної галузi,
слiд вiднести нормативно-правовi акти, що визначали основнi заходи з розвитку
матерiальної бази для потреб вiдпочинку й лiкування трудящих мас та порядок
її формування. Так, з 1919 року пiдписуються ряд декретiв, що створюють
передумови для розвитку лiкувального туризму та регулюють вiдносини, пов’язанi
з його органiзацiєю та наданням, а також регламентують дiяльнiсть пiдприємств,
що займаються цим видом туризму. Зокрема, декрет “Про лiкувальнi мiсцевостi
загальнодержавного значення“ (1919 р.), який проголошував нацiоналiзацiю курортiв
i передачу їх “до рук” трудящих. Декрет РНК “Про використання Криму для
лiкування трудящих” (1920 р.) та “Про органiзацiю будинкiв вiдпочинку” (1921 р.),
згiдно з якими створювалися санаторiї та оздоровницi для робiтникiв i селян [8,
78]. Декретом “Про курортне лiкування трудящих та про експлуатацiю курортiв”
(1922 р.) створюються правовi засади для забезпечення реалiзацiї права трудящих
на вiдпочинок й оздоровлення в лiкувальних закладах тощо. Отже, з перших
рокiв радянської влади формуються правовi засади для забезпечення збереження
навколишнього середовища та використання його не тiльки для оздоровлення, а й з
метою всебiчного виховання радянських людей., однак цей процес був тiсно пов’язаний
з iсторичними та полiтичними подiями й яскраво вiддзеркалював партiйно-iдеологiчну
полiтику тогочасної радянської держави.
Водночас, подальший розвиток “туристичного” законодавства не набув свого
логiчного завершення –правового закрiплення туристичних послуг як виду економiчної
дiяльностi, що знаходиться в площинi приватно-правового регулювання. Регулювання
правовiдносин у сферi туризму здiйснювалось в рiзних правових формах, регулятивний
вплив яких є слабким через їх значну розпорошенiсть. Норми, що регламентують
питання туризму, отримали закрiплення в законах та пiдзаконних актах рiзної галузевої
приналежностi, а комплекснi правовi дослiдження проблем туризму, туристичних
правовiдносин взагалi були вiдсутнi.
Розвиток законодавства про туризм в 50-90-х роках окреслив основнi тенденцiї
формування туристичного законодавства як самостiйного його напряму. Особливу
роль у цьому вiдiграло прийняття галузевих нормативно-правових актiв у виглядi
Указiв Президiї Верховної Ради СРСР, постанов Ради Мiнiстрiв СРСР, постанов
ЦК КПРС i ряду вiдомчих положень, iнструкцiй та наказiв мiнiстерств i вiдомств,
якi регулювали питання прийому й обслуговування iноземних туристiв в СРСР.
Президiя ВЦРПС проаналiзувавши роботу з розвитку туризму в СРСР, 20 липня
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1962 р. прийняла постанову “Про дальший розвиток туризму” [11], яка стала
пiдґрунтям для забезпечення дальшого динамiчного розвитку галузi та її правового
забезпечення. Прийняття постанов Пленуму ВЦРПС вiд 22 травня 1968 р. “Про
завдання профспiлок з органiзацiї лiтнього вiдпочинку трудящих” та ЦК КПРС, Ради
Мiнiстрiв СРСР i ВЦРПС вiд 30 травня 1969 р. “Про заходи дальшого розвитку
туризму i екскурсiй в країнi” було важливим, оскiльки у них визначено прiоритети
й завдання з розвитку туризму, окреслено коло повноважень не тiльки профспiлок,
але й партiйних i державних органiв, ряду мiнiстерств щодо реалiзацiї державної
полiтики у сферi туризму, створення дiєвого й ефективного управлiнського механiзму
в туристичнiй галузi. Насамперед, в постановi вiд 30 травня 1969 р. наголошувалося
на необхiдностi вжиття заходiв щодо “...масового розвитку туризму i екскурсiй серед
трудящих та молодi, розширенню мережi й вдосконаленню дiяльностi туристичних i
екскурсiйних органiзацiй, добору кадрiв, iдейно-полiтичного виховання, перетворення
туристично-екскурсiйної дiяльностi в потужну галузь обслуговування населення”
[11]. У нормативно-правовому регулюваннi питань розвитку туризму (насамперед,
мiжнародного) чiтко прослiдковується iдеологiчне їх спрямування. Зокрема, велике
значення придiляється проблемам регламентування поїздок наших громадян за кордон,
встановлюючи ряд обмежень для їх виїзду, та правила прийому iноземцiв в державi.
Науково обґрунтовану iдею про необхiднiсть розробки та прийняття Закону про
туризм в СРСР, який би максимально вирiшив правовi проблеми туризму в країнi, як
результату всебiчного теоретичного вивчення всiх аспектiв нормативного забезпечення
туризму, висловив радянський вчений, дослiдник проблем правового регулювання
туризму В. М. Мiкадзе [12, с. 31]. В своїй науковiй доповiдi “Правове регулювання
питань туризму” вiн говорить про доцiльнiсть вироблення комплексних пiдходiв до
вивчення питань, пов’язаних з розвитком туризму та його правовою регламентацiєю,
i пропонує розглядати їх в нерозривному зв’язку з правовим забезпеченням
охорони природних пам’яток i пам’яток культури. Адже туризм, враховуючи його
значення в культурному й духовному вихованнi громадян, є структурною складовою
законодавства про культуру й охорону навколишнього природного середовища.
З розвитком законодавства про туризм почали з’являтися першi дослiдження
проблем правового регулювання туризму в СРСР, правової природи туристичних
вiдносин з точки зору теорiї та практики їх регулювання, наукове обґрунтування
необхiдностi кодифiкацiї законодавства з питань туризму та визначення його мiсця
в системi права тощо. Зокрема, А. Б. Бiдненком в 1971 роцi дослiджуються проблеми
розвитку законодавства, що регламентує туристичнi вiдносини, й робляться висновки
щодо його невiдповiдностi сучасним вимогам розвитку туризму в радянськiй державi,
науково обґрунтовується нагальна потреба в оптимiзацiї туристичного регулювання
шляхом кодифiкацiї законодавства з питань туризму. Пропонується й структура цього
кодифiкованого акту [13, 56]. Слушною й обгрунтованою є пропозицiя А. Б. Бiдненка
щодо потреби вдосконалити правове регулювання вiдносин, якi виникають у сферi
туризму, шляхом здiйснення кодифiкацiї законодавства про туризм. Кодифiкацiя
галузi, забезпечення її унiфiкованим i консолiдованим нормативно-правовим актом
вищої юридичної сили дозволить максимально врегулювати всi аспекти вiдносин з
питань туризму, гарантувати стабiльнiсть i динамiчнiсть його правового поля. Оскiльки
значна розпорошенiсть норм, що регламентують вiдносини з надання туристичних
послуг, свiдчить про слабкiсть правового забезпечення, а отже, i про нестабiльнiсть
правового становища учасникiв туристичної дiяльностi. Автор багатьох праць з
проблем правового забезпечення розвитку туризму Л. Б. Шейнiн також писав про
необхiднiсть створення в кожнiй союзнiй республiцi спецiального туристичного кодексу
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для визначення єдиних норм i вимог туристичної дiяльностi, поведiнки туристiв пiд час
подорожей, основнi правила полювання та рибної ловлi тощо [14].
Однак, попри очевидну необхiднiсть, за весь перiод iснування Радянської держави
Закон про туризм так i не було прийнято, не вiдбулося також осмислення й видiлення
туризму в самостiйний iнститут правового регулювання. Вiдсутнi дослiдження
природи туристичних вiдносин, їх суб’єктiв i об’єктiв, предмету та методу правового
регулювання й обґрунтування необхiдностi виокремлення правових туристичних норм.
Це пояснюється, перш за все, вiдсутнiстю ґрунтовних комплексних дослiджень у цiй
сферi. Правове регулювання туризму за радянських часiв здiйснювалося в межах
радянської правової системи й характеризувалося тим, що роль закону практично
зводилася нанiвець, оскiльки загальнi, принциповi положення встановлювалися
партiйними директивами, а процесуальнi питання правової регламентацiї вирiшувалися
у вiдомчих актах органiв управлiння.
В подальшому у правовому регулюваннi туризму починають вiдбуватися серйознi
змiни, пов’язанi з перебудовою в нашiй державi та переходом на новi економiчнi
умови господарювання в туризмi. Особливо слiд вiдзначити Комплексну Програму
розвитку виробництва товарiв народного споживання i сфери послуг на 1986-2000
роки, яка оцiнювалася науковцями та фахiвцями-правознавцями як новий напрям в
радянськiй правотворчостi й нормативно-правовий акт довготривалої дiї, розрахований
на перспективу. У зазначенiй Програмi вперше в радянському законодавствi було
закрiплено розгорнуту систему послуг, серед яких передбачено й туристичноекскурсiйнi [15, с. 13].
Перехiд вiд адмiнiстративно-командної економiки до ринкової, пiдсилення
приватно-правових основ в регулюваннi туризму призвели до серйозної дезорганiзацiї
туристичної галузi в державi. З 1989 по 1992 роки нормативно-правовi акти, що
закрiплювали й регулювали новi ринковi вiдносини в сферi туризму, практично не
розроблялися.
З розпадом СРСР було зруйновано централiзоване управлiння галуззю, порушено
систему напрацьованих зв’язкiв, важливi складовi частини iнфраструктури галузi,
знищено туристично-екскурсiйнi маршрути тощо. За таких умов український туризм
вийшов на ринок, який потребував встановлення чiтких правил поведiнки для всiх
учасникiв цих вiдносин. Такими правилами в нових умовах господарювання мiг
бути по-перше, Закон про туризм, а по-друге, регулювання цих вiдносин нормами
приватного права, iз залученням договiрного iнструментарiю
В. Ф. Попондопуло, наводить висловлювання ряду авторiв, якi найбiльш вдало
можуть вiдтворити нинiшнiй стан розвитку законодавства про туризм. “Законодавча
влада не створює закони – вона лише вiдкриває й формулює їх, а надбудiвнi
вiдносини з’являються безпосередньо з економiчних вiдносин, якi вони закрiплюють
й оформлюють ” [16].
Важливе значення для сучасного перiоду утвердження туризму як самостiйної
економiчної галузi та офiцiйне визнання державою його ролi в економiчнiй i соцiальнiй
структурi суспiльства мало створення в 1992 роцi центрального органу виконавчої
влади – Державного комiтету України по туризму, якому надано повноваження
щодо його участi у формуваннi й реалiзацiї державної полiтики в галузi, посилення
державного регулювання туристичною дiяльнiстю, створення та змiцнення нормативної
бази тощо.
Отож, становлення українського туризму як самостiйної високорентабельної галузi
економiки, а також нового iнституту туристичних послуг в нашiй державi де-юре
почалося з прийняттям Закону України “Про туризм” [18], який набув чинностi у
1995 роцi й окреслив стратегiчну лiнiю та конкретнi завдання розвитку туристичної
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сфери, став свiдченням посилення уваги законодавчої та виконавчої влади до галузi, її
проблем i перспектив розвитку. Разом з цим, названий нормативний акт направлений
на регулювання вiдносин з управлiнням у сфера туризму, правових стимулiв розвитку
ринку туристичних послуг. В ньому мiститься ряд новел та принципових позицiй:
вперше закрiплено державне регулювання та координацiя туристичної дiяльностi;
розмежовано компетенцiю органiв держави рiзних рiвнiв у сферi управлiння туризмом;
визначено напрями подальшої законодавчої регламентацiї суспiльних вiдносин в
галузi та джерела фiнансування розвитку туризму, вперше передбачено лiцензування
туристичної дiяльностi, права i обов’язки туристiв, забезпечення їх захисту та безпеки,
акцентується увага на кадровому та науковому забезпеченнi галузi. На розвиток
положень Закону прийнято цiлу низку нормативно-правових актiв як спецiалiзованих,
так i таких, що опосередковано стосуються туризму. Сьогоднi його нормативну базу
складають понад 200 актiв рiзної галузевої приналежностi та створюють певну систему
законодавства про туризм.
Однак, незважаючи на швидкий i в цiлому прогресивний розвиток нормативноправової бази сфери туризму, сьогоднi вона потребує свого переосмислення й
оптимiзацiї з урахуванням правозастосовчої практики через ряд об’єктивних причин:
туристичний бiзнес є надзвичайно динамiчним, а отже iснує постiйна потреба у
вдосконаленнi його правових механiзмiв, юридичному врегулюваннi нових форм,
видiв вiдносин мiж туристичними фiрмами та послугостримувачами. Iснує також
необхiднiсть приведення його до мiжнародних стандартiв, тому певного вдосконалення
потребує й правове регулювання туризму, яке б враховувало тенденцiї розвитку
загальних норм в нашiй державi, практику надання туристичних послуг.
Таким чином, сучасний етап розвитку законодавства про туризм в Українi
охарактеризувався досить iнтенсивною правотворчiстю з питань туризму, широкою
розгалуженiстю його норм, а звiдси їх колiзiйнiстю, суперечливiстю, безсистемнiстю,
стихiйнiстю, наявнiстю прогалин в правовому регулюваннi деяких аспектiв
туристичних вiдносин, а в рядi випадкiв i “вимушенiстю” законотворення в сферi
туризму.
Головною причиною цього є вiдсутнiсть сучасних фундаментальних комплексних
наукових розробок в зазначенiй сферi, а, отже, пропозицiй щодо законодавчого
закрiплення особливостей правового регулювання туричних послуг. Все це в свою чергу
зумовило несприйняття його як самостiйного iнституту законодавства та вiдсутнiсть
чiткого уявлення про структуру туристичних норм та науково-практичну необхiднiсть
видiлення їх в окрему пiдгалузь права.
Видається доречним при розробцi нормативних законодавчих документiв в
данiй галузi врахувати мiжнародний досвiд провадження туристичної дiяльностi,
проаналiзувати унiфiковане законодавство з питань туризму Європейського Союзу,
узагальнити та врахувати свiтову практику регламентування туризму, критично
оцiнити iснуючi зарубiжнi й вiтчизнянi дослiдження з цих питань та розробити на цiй
основi науково обгрунтованi пропозицiї по вдосконаленню законодавства України про
туризм, виходячи з специфiки та прiоритетiв розвитку нацiональної галузi туризму[19].
Висновки. Отже, туризм i право на туризм iснували з давнiх-давен i були пов’язанi,
перш за все, з розвитком цивiлiзацiї, прагненням до пiзнання свiту, географiчних
вiдкриттiв, розширенням торгової дiяльностi й завоювань, що потiм знайшло своє
вiдображення у правових актах, а з часом – i в конституцiях. Туризм, враховуючи його
значення в культурному й духовному вихованнi громадян, є структурною складовою
законодавства про культуру й охорону навколишнього природного середовища. Отже,
йшлося тiльки про публiчно-правову природу цих вiдносин.
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Iсторiю законодавства про туризм умовно можна розподiлити на чотири перiоди:
просвiтницький, зародження українського законодавства, радянський i сучасний,
залежно вiд iсторичного, полiтичного, економiчного, соцiального та правового розвитку
нашої держави. Характерною рисою в регулюваннi вiдносин, пов’язаних iз здiйсненням
туризму, є домiнуюча роль держави, що найбiльш яскраво проявилося за радянських
часiв. Конституцiя України 1996 року найсуттєвiше пiднесла й визнала прiоритет прав
i свобод людини, забезпечення й реалiзацiя ряду яких стає можливим через всебiчний
розвиток туристичних послуг в нашiй державi.
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Друк В. В. Iсторичний розвиток правового регулювання надання туристичних послуг в
Українi
У статтi дослiджено зародження туризму в Українi, прослiдковано розвиток законодавства у сферi
надання туристичних послуг, зроблено спробу авторської перiодизацiї становлення й розвитку
законодавства про туризм в Українi. Також зроблено спробу наукового обґрунтування концепцiї
системи кожного окремо взятого перiоду законодавства України про туристичнi послуги.
Ключовi слова: туристичнi послуги, надання туристичних послуг.
Друк В. В. Историческое развитие правовой регуляции предоставления туристических
услуг в Украине
В статье исследовано зарождение туризма в Украине, проанализировано развитие законодательства
в сфере предоставления туристических услуг, осуществлена попытка авторской периодизации
становления и развития законодательства о туризме в Украине. Также сделана попытка научного
обоснования концепции системы каждого отдельно взятого периода законодательства Украины о
туристических услугах.
Ключевые слова: туристические услуги, предоставление туристических услуг.
Druk V. V. The historical development of modern legislation in the ﬁeld of grant of tourist
services in Ukraine
The article describes investigational origin of tourism in Ukraine, ages the development of legislation in the
ﬁeld of grant of tourist services, the attempt of author division into periods of becoming and development
of legislation is made about tourism in Ukraine. The attempt of scientiﬁc ground of the system of every
separately taken period of legislation of Ukraine is also made about tourist services.
Keywords: tourist services, grant of tourist services.

Зелiско А. В.

Ознаки корпоративних юридичних осiб: теоретико-правовий
аспект
УДК

Ефективним пiдґрунтям розвитку будь-якої сучасної правової держави є
багатоманiтнiсть органiзацiйно-правових форм юридичних осiб приватного права.
Серед них вагому частину становлять тi iз них, якi за своєю правовою природою можна
вiднести до корпоративних. Саме на них зорiєнтована основна увага вiдомих вчених
в галузi корпоративного права. Адже визначення цього iнституту через суб’єктний
критерiй як вiдносин, що складаються у зв’язку iз участю засновникiв (учасникiв) у
створеннi та дiяльностi корпорацiй, зумовлює виникнення потреби розкриття поняття
корпоративної юридичної особи. Найбiльш повно розкрити змiст будь-якого поняття
можна за допомогою сукупностi його ознак.
Корпоративнi юридичнi особи, а також їх правовi ознаки дослiджувалися такими
вченими, як: В. I. Борисова, В. А. Васильєва, О. М. Вiнник, О. Р. Кiбенко,
В. М. Кравчук, I. М. Кучеренко, В. В. Луць, I. В. Спасибо-Фатєєва та iн.
Однак актуальними залишаються питання окреслення системи ознак корпоративних
юридичних осiб, якi не лише визначають їх у якостi самостiйних суб’єктiв права,
але й вiдокремлюють вiд iнших юридичних осiб. Тому метою даного дослiдження є
96

спроба на основi концептуальних теоретико-правових пiдходiв сформувати та провести
систематизацiю правових ознак корпоративної юридичної особи. Реалiзацiя визначеної
мети має вагоме значення з огляду на те, що поняття корпоративної юридичної особи
у чинному законодавствi вiдсутнє, а наявнiсть системи ознак стане фундаментальним
пiдґрунтям для його визначення.
Окреслюючи конститутивнi ознаки корпоративних юридичних осiб, в першу чергу
слiд розкривати тi з них, якi пов’язанi з наданням цим утворенням статусу юридичної
особи, а отже, визнанням їх самостiйними суб’єктами цивiльних правовiдносин.
Аналiз положень ЦК України дозволяє стверджувати, що юридичнi особи
приватного права, дiяльнiсть яких регулюється вказаним кодифiкованим актом,
надiленi такими основними правовими ознаками: є органiзацiями, створеними i
зареєстрованими у встановленому законом порядку; виникають на основi установчих
документiв; надiляються правосуб’єктнiстю з моменту державної реєстрацiї; мають
вiдокремлене майно, тобто є самостiйним суб’єктом права власностi; характеризуються
юридичною рiвнiстю прав i обов’язкiв; можуть виступати позивачем i вiдповiдачем в
судi; самостiйно несуть вiдповiдальнiсть за своїми зобов’язаннями. На доктринальному
рiвнi перерахованi ознаки систематизують в окремi групи. Наприклад, О. О. Мельник
проводить градацiю таких ознак на соцiально-економiчнi, структурно-органiзацiйнi та
правовi. Однак змiстове навантаження їх не вiдрiзняється вiд наведеного вище перелiку.
Сукупнiсть розглянутих ознак визначає правосуб’єктнiсть корпоративної
юридичної особи в якостi самостiйного суб’єкта права. Виникнення правосуб’єктностi
корпоративних юридичних осiб пов’язується з їх державною реєстрацiєю.
Згiдно iз ст. 91 ЦК України корпоративнi юридичнi особи надiляються
унiверсальною правоздатнiстю, тобто вони здатнi мати такi ж цивiльнi права та
обов’язки, як i фiзична особа, крiм тих, якi за своєю природою можуть належати лише
людинi. Однак слiд враховувати те, що згiдно зi ст. 86 ЦК України непiдприємницькi
товариства (наприклад, споживчi кооперативи) можуть поряд зi своєю основною
дiяльнiстю здiйснювати пiдприємницьку дiяльнiсть, якщо iнше не встановлено законом
i якщо ця дiяльнiсть вiдповiдає метi, для якої вони були створенi, та сприяє її
досягненню. Отже, в даному випадку слiд вести мову про наявнiсть спецiальної
правосуб’єктностi в непiдприємницьких товариствах, що визначається метою, задля
реалiзацiї якої їх було створено.
Розглянутi положення дозволяють стверджувати про наявнiсть перелiку загальних
для корпоративних юридичних осiб ознак, що пов’язанi iз наданням їм статусу
самостiйних суб’єктiв права, надiлених правосуб’єктнiстю.
Вiдповiдно до концептуальних теоретико-правових основ корпоративного права не
всяка юридична особа є корпоративною. Як зазначає В. А. Васильєва, ототожнення
понять ”юридична особа” та ”юридична особа корпоративного типу” призведе у
результатi до замiни iнституту юридичної особи корпоративним правом [1, с. 88].
Тому необхiдно розмежувати цi поняття та окреслити коло тих спецiальних ознак, що
притаманнi саме корпоративним юридичним особам.
Поняття ”корпоративна юридична особа”, характеризуючись ознаками, що
визначають мiсце цих утворень в системi юридичних осiб приватного права, поєднує у
собi сукупнiсть окремих органiзацiйно-правових форм корпоративних юридичних осiб.
Наведене дає змогу зробити припущення про доцiльнiсть виокремлення видових ознак,
якi притаманнi для усiх корпоративних юридичних осiб загалом та iндивiдуалiзуючих
ознак, що вiдображають правовий статус їх окремих органiзацiйно-правових форм.
Визначаючи мiсце корпоративних юридичних осiб в системi юридичних осiб
приватного права, в першу чергу слiд вказати, що в найбiльш повнiй мiрi природi
корпоративних юридичних осiб вiдповiдає поняття ”товариство”. Вiдповiдно до статтi 83
97

ЦК України товариством є органiзацiя, створена шляхом об’єднання осiб (учасникiв),
якi мають право участi у цьому товариствi. Саме вiдносини, котрi складаються щодо
участi в товариствi, i є корпоративними, зазначає В. М. Кравчук [6, с. 11].
Аналiз статтi 83 ЦК України свiдчить, що основною ознакою корпоративних
юридичних осiб є так звана ”корпоративнiсть устрою”, в основi якої знаходиться
об’єднання осiб та майна задля досягнення суспiльно корисної мети. Вказанi ознаки
становлять сутнiсть корпоративних юридичних осiб. В. А. Васильєва зауважує,
що бiльшiсть вiтчизняних науковцiв до ознак юридичних осiб корпоративного типу
вiдносять такi: союз осiб; союз капiталiв; наявнiсть складочного капiталу; спiльна мета
[2, с. 58].
Слiд зазначити, що складений капiтал є результатом об’єднання осiб та їх майна на
основi спiльної мети. А тому є тiєю ознакою, що найбiльш суттєво вiдображає специфiку
правової природи корпоративних юридичних осiб. Оскiльки спiльна мета сама по собi є
притаманною для будь-якої органiзацiї, навiть тiєї, що не має статусу юридичної особи,
то визначати її як ознаку, що характеризує саме корпоративнi утворення, недоцiльно.
Розглядаючи поняття товариства як пiдґрунтя для формування перелiку
спецiальних ознак корпоративних юридичних осiб, слiд зазначити, що, за висловом
I. М. Кучеренко, ”товариство є системоутворюючою органiзацiйно-правовою формою”,
адже є основою для виокремлення двох видiв товариств: пiдприємницьких та
непiдприємницьких [8, с. 23]. Тому потрiбно з’ясувати питання про те, чи у всiх
цих товариствах виникають корпоративнi правовiдносини. З огляду на те, що у
всiх товариствах є наявнi складнi вiдносини внутрiшнього та зовнiшнього характеру
мiж учасниками, мiж учасниками та безпосередньо товариством, мiж товариством
та iншими суб’єктами правовiдносин, зазначає В. М. Кравчук, то можна вказати на
наявнiсть корпоративних правовiдносин у товариствах загалом [5, с. 13].
Однак, I. В. Спасибо-Фатєєва, розкриваючи сутнiсть корпоративної власностi,
зазначає, що її супроводжує ”видозмiна об’єктiв”, адже учасник (засновник) товариства,
сплачуючи певнi внески в майно товариства, отримує взамiн сукупнiсть майнових та
немайнових прав, що iменуються корпоративними [9, с. 250]. Проте не у всiх видах
товариств пiд час участi в них здiйснюється саме такий своєрiдний обмiн, адже у
бiльшостi непiдприємницьких товариств учасники, сплачуючи певнi внески (вклади),
отримують лише немайновi права. Тому можна зробити висновок, що про наявнiсть
корпоративних прав в повному обсязi варто вести мову тодi, коли участь у товариствi
спричинює виникнення в учасника (засновника) як майнових, так i немайнових прав.
Отже зв’язок мiж корпоративною юридичною особою та її учасником має майновий
характер.
Вказане вище дозволяє стверджувати, що спецiальними видовими ознаками, якi
визначають особливiсть корпоративних юридичних осiб в системi юридичних осiб
приватного права, є: корпоративнiсть устрою – наявнiсть складеного капiталу, що
формується на основi об’єднання осiб та їх майна; майновий характер зв’язку мiж
корпоративною юридичною особою та її учасниками (участь в такiй корпоративнiй
юридичнiй особi зумовлює наявнiсть в учасникiв не лише немайнових, але й майнових
прав).
На основi наведених ознак можна спробувати дати визначення корпоративної
юридичної особи як такої, що створена шляхом формування складеного капiталу на
основi об’єднання осiб та майна, учасники якої надiляються правами майнового i
немайнового характеру.
Поняття ”корпоративна юридична особа” є за своєю сутнiстю родовою категорiєю,
оскiльки об’єднує сукупнiсть конкретних органiзацiйно-правових форм корпоративних
юридичних осiб, кожна iз яких вимагає виокремлення перелiку тих ознак, що
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вiдображають специфiку лише їх правового статусу, тобто є iндивiдуалiзуючими.
Основою виокремлення таких ознак є поняття ”органiзацiйно-правова форма”.
Дефiнiцiя органiзацiйно-правової форми у чинному законодавствi вiдсутня. Тому
цiлком очевидно, що виникає потреба встановлення тих характеристик, що визначають
органiзацiйно-правову форму корпоративної юридичної особи. Щодо вирiшення цього
питання в науковiй лiтературi iснує кiлька точок зору. До iстотних ознак органiзацiйноправової форми юридичних осiб приватного права вченi вiдносять: об’єкти права
власностi учасникiв юридичної особи (I. М. Кучеренко [7, с. 7]) або майновi права
учасникiв юридичної особи (В. М. Кравчук [4, с. 31]); ступiнь вiдповiдальностi
учасникiв за зобов’язаннями юридичної особи (С. Е. Жилiнський [3, с. 94-98],
К. Ю. Тотьев [10, с. 62-67]). Лише у сукупностi перерахованi ознаки визначають
органiзацiйно-правову форму корпоративної юридичної особи, iндивiдуалiзуючи таким
чином її правовий статус.
Пiдсумовуючи викладенi положення, можна стверджувати, що змiст корпоративної
юридичної особи розкривається через систему ознак, серед яких доречно виокремити
такi: 1) загальнi – пов’язанi iз наданням їм статусу самостiйних суб’єктiв права,
надiлених правосуб’єктнiстю; 2) спецiальнi – вiдмежовують корпоративнi юридичнi
особи вiд iнших юридичних осiб. Спецiальнi ознаки корпоративних юридичних осiб
пропонується подiляти на видовi та iндивiдуалiзуючi. Видовi ознаки притаманнi для
усiх корпоративних юридичних осiб загалом i включають такi, як: наявнiсть складеного
капiталу, що формується на основi об’єднання осiб та їх майна; майновий характер
зв’язку мiж корпоративною юридичною особою та її учасниками.
До iндивiдуалiзуючих правових ознак належать тi, якi знаходяться в основi
кожної органiзацiйно-правової форми корпоративної юридичної особи та вiдображають
особливiсть її правового статусу, а саме: об’єкти права власностi учасникiв юридичної
особи, майновi права учасникiв юридичної особи, ступiнь вiдповiдальностi учасникiв
за зобов’язаннями юридичної особи тощо. Лише завдяки усiм цим ознакам в
комплексi забезпечується повне та всебiчне розкриття правової сутностi корпоративної
юридичної особи. Доцiльно пiдкреслити необхiднiсть подальших дослiджень в сферi
концептуальних теоретичних пiдходiв стосовно правових характеристик корпоративних
юридичних осiб.
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Зелiско А. В. Ознаки корпоративних юридичних осiб: теоретико-правовий аспект
Дослiджується змiст поняття корпоративної юридичної особи шляхом розкриття сукупностi її
правових характеристик. При цьому розглядаються питання, пов’язанi iз виокремленням загальних
ознак, що є результатом надання цим утворенням статусу юридичної особи та визнання їх
самостiйними суб’єктами правовiдносин. Висвiтлюється також проблема виокремлення спецiальних
ознак, що притаманнi саме корпоративним юридичним особам.
Ключовi слова: юридична особа, товариство, корпоративнiсть устрою, складений капiтал,
органiзацiйно-правова форма.
Зелиско А. В. Характеристики корпоративных юридических лиц: теоретико-правовой
аспект
Исследуется содержание понятия корпоративного юридического лица путем раскрытия совокупности
его правовых характеристик. При этом рассматриваются факторы, способствующие выделению его
общих черт, что является результатом придания этим объединениям статуса юридического лица и
определения их самостоятельными субъектами правоотношений. Прослеживается также проблема
выделения специальных характеристик, свойственных корпоративным юридическим лицам.
Ключевые слова: юридическое лицо, товарищество, корпоративность устроения, составной
капитал, организационно-правовая форма.
Zelisko A.V. Characteristics Of Corporation: Theoretical Juridical Aspect
This article investigates the substance of corporation in the way of opening summary of its legal characteristic.
In the same time are overviewed some questions, which are closely connected with separation of general
characteristics, which result giving this formation status of legal person and recognition them as independent
subjects of civil legal relations. Also the problem of singling out special attributes, which describes
corporations, is marked.
Keywords: legal person, community, corporationism of regime, joined capital, organization-legal form.

Кафарський О. В.

Законодавче забезпечення сiльського туризму: сучасний стан та
перспективи подальшого удосконалення
УДК 347

Сiльський туризм є особливим рiзновидом та формою туризму, специфiка якого
потребує нормативно-правового регулювання на рiвнi окремого нормативно-правового
акта. Це пояснюється наступними факторами:
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1) порiвняно висока питома вага аграрного сектору економiки України;
2) особлива цiннiсть земель та iнших природних ресурсiв, якi можуть виступати як
матерiальна основа для розвитку сiльського туризму в Українi;
3) вiдносини у сферi ведення сiльського туризму пiдпадають пiд дiю актiв рiзних
галузей законодавства України (туристичного, господарського, аграрного, земельного
тощо), що обумовлює потребу в комплексному унiфiкованому пiдходi до регулювання
цих вiдносин.
Проте слiд зазначити, що якiсть правового регулювання туристичних вiдносин у
сферi здiйснення сiльського туризму у першу чергу залежить вiд розумiння сутностi
поняття “сiльський туризм”. Нормативне визначення даного поняття, його змiст має
стати дефiнiтивною основою для регулювання вiдносин у цiй сферi i, безумовно,
методологiчною основою для наукових дослiджень проблем правового регулювання
сiльського туризму в Українi. Саме тому тема наукової статтi є актуальною.
Метою наукової статтi є встановлення змiсту основних понять, якi
використовуються у сферi правового регулювання сiльського туризму, визначення
спiввiдношення мiж ними, а також перспектив їх подальшого нормативного
закрiплення. З мети випливають наступнi завдання:
1) визначення понять “сiльський туризм”, “сiльський екологiчний туризм”,
“сiльський екологiчний туризм”, “сiльський агарний туризм”, “агротуризм”;
2) встановлення спiввiдношення мiж вищенаведеними поняттями;
3) обґрунтування пропозицiй щодо юридичного закрiплення понять “сiльський
туризм”, “сiльський екологiчний туризм”, “сiльський екологiчний туризм”, “сiльський
агарний туризм”, “агротуризм” у дефiнiтивних нормах.
Вiдповiдно до ст. 1 Закону України “Про туризм”, туризм визначається як
тимчасовий виїзд особи з мiсця постiйного проживання в оздоровчих, пiзнавальних,
професiйно-дiлових чи iнших цiлях без здiйснення оплачуваної дiяльностi в мiсцi
перебування [1].
Туристична дiяльнiсть у сiльському господарствi позначається рiзними термiнами,
зокрема такими, як “сiльський туризм”, “сiльський екологiчний туризм”, “сiльський
екологiчний туризм”, “сiльський агарний туризм”, “агротуризм” тощо.
Слiд зазначити, що особливостi правового регулювання туризму в цiлому та
сiльського туризму зокрема виступали об’єктом цiлої низки наукових дослiджень.
Загальнi проблеми туризму та ведення туристичної дiяльностi дослiджували
Н. Н. Губенко, В. В. Дворниченко, Т. А. Дьорова, В. К. Євдокименко, Г. Н. Жарков,
В. Ф. Кифяк, В. М. Козинець, С. А. Сарнавська, О. Ю. Серьогiн, В. К. Федорченко
та iншi науковцi. Однак їхнi науковi дослiдження спрямованi в основному на
вдосконалення та розвиток туризму в цiлому.
Проблеми функцiонування саме сiльського туризму у тiй чи iншiй мiрi дослiдили
В. П. Васильєв, В. I. Гетьман, П. В. Горiшевський, Ю. В. Зiнько, М. Й. Рутинський,
М. Товт тощо.
Найпростiшим розумiнням поняття “сiльський туризм” є його визначення як виду
туризму, який здiйснюється у сiльському поселеннi [2, p. 46; 3, с. 13].
У словнику С. Медлiка сiльський туризм визначений як вiдпочинковий вид туризму,
зосереджений на сiльських територiях, який передбачає розвиток туристичних шляхiв,
мiсць для вiдпочинку, сiльськогосподарських та народних музеїв, а також центрiв з
обслуговування туристiв з провiдниками та екскурсоводами [4, p. 3].
Близьким за значенням до сiльського туризму є поняття “агротуризм”. Рутинський
М. Й. та Зiнько Ю. В. визначають агротуризм як вiдпочинковий вид туризму,
зосереджений на сiльських територiях, який передбачає використання фермерського
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господарства з метою рекреацiї, освiти чи активного залучення до традицiйних форм
господарювання [3, с. 19].
У цiлому, з таким пiдходом погодитись можна, однак дискусiйною є їх позицiя, за
якою агротуризм є рiзновидом сiльського зеленого туризму. Вважаємо, що агротуризм
є рiзновидом сiльського туризму.
У проектi Закону України “Про сiльський аграрний туризм” ототожнено поняття
сiльського та аграрного туризму в одному поняттi “сiльський аграрний туризм”, який
у ст. 1 визначено як вид туризму, що проводиться у сiльськiй мiсцевостi i передбачає
використання майна фiзичних осiб-сiльськогосподарських товаровиробникiв, особистих
селянських господарств, фермерських господарств з метою рекреацiї тимчасового
розмiщення (проживання) туристiв та активного залучення до традицiйних форм
сiльського господарювання.
На нашу думку, таке ототожнення сiльського та аграрного туризму в одному
поняттi “сiльський аграрний туризм” є необґрунтованим, оскiльки “сiльський туризм”
та “аграрний туризм” слiд розглядати вiдповiдно як родове та видове поняття. Поняття
”сiльський туризм” за змiстовним наповненням значно ширше порiвняно з поняттям
”агротуризм”. Iншими словами, можна стверджувати, що агротуризм є однiєю з
найпоширенiших (особливо в країнах з фермерською органiзацiєю агробiзнесу) форм
сiльського туризму.
У науковiй лiтературi також дослiджується поняття екологiчний туризм
(екотуризм). Зокрема, Рутинський М. Й. та Зiнько Ю. В. визначають екологiчний
туризм (екотуризм) як пiзнавальний i вiдпочинковий вид туризму, зосереджений на
природних (малозмiнених людиною) територiях, який передбачає заняття рiзними
формами активної рекреацiї у природних ландшафтах без заподiяння шкоди
навколишньому середовищу [3, с. 19 – 20].
Спiлка екотуризму США визначає екотуризм як подорожi в мiсця з вiдносно
недоторканою природою, якi не ведуть до порушення цiлiсностi екосистем, з метою
одержати уявлення про природнi та культурно—етнографiчнi особливостi цiєї територiї,
що створює такi економiчнi умови, коли охорона природи стає вигiдною мiсцевому
населенню” [5, p. 128].
Вважаємо, що екотуризм та сiльський туризм спiвпадають частково в наступних
компонентах:
1) спiльною територiєю екотуризму та сiльського туризму може виступати сiльська
мiсцевiсть;
2) матерiальною базою як екотуризму, так i сiльського туризму можуть виступати
агрооселi, якi можуть використовуватись як для ведення власне сiльського туризму,
так i для органiзацiї екотуристичних програм.
На основi вищенаведеного пропонується видiлити такий промiжний вид туризму, як
сiльський екологiчний (природничий) туризм, який здiйснюється у сiльськiй мiсцевостi
на базi агроосель та передбачає органiзацiю екотуристичних програм.
Рутинський М. Й. та Зiнько Ю. В. , з одного боку, зазнають, що “зелений туризм” є
синонiмом поняття “екотуризм” [3, с. 20]. З iншого боку, вони розмежовують цi поняття,
зазначаючи, що сiльський зелений туризм i екотуризм вiдрiзняються основними цiлями
використання вiльного часу. Сiльський зелений туризм, на їх думку, — це вид
проведення вiльного часу у формi стацiонарного вiдпочинку з можливiстю недалеких
радiальних виїздiв чи походiв. Натомiсть екотуризм — це вид проведення вiльного
часу у формi невпинного руху, вiдкриття дикої природи, маршрутного ознайомлення
з природними й iсторичними атракцiями територiї, похiдного пiзнання традицiй i
мiсцевої культури. (При цьому сiльськi оселi можуть використовуватись як база для
ночiвлi та харчування екотуристiв) [3, с. 22 – 23].
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На основi вищенаведеного, можна вести мову про такий вид сiльського туризму як
“сiльський зелений туризм”.
Отже, враховуючи данi вiдмiнностi, можна вести мову про сiльський зелений
туризм та сiльський екологiчний (природничий) туризм як окремi промiжнi рiзновиди
сiльського та екологiчного туризму одночасно.
Таким чином, на базi всього вищенаведеного нами зроблено наступнi висновки:
1) загальним поняттям у сферi здiйснення сiльського туризму є поняття “туризм”,
яке визначене у ст. 1 Закону України “Про туризм” як тимчасовий виїзд особи з мiсця
постiйного проживання в оздоровчих, пiзнавальних, професiйно-дiлових чи iнших цiлях
без здiйснення оплачуваної дiяльностi в мiсцi перебування;
2) родовим поняттям у сферi здiйснення сiльського туризму є поняття “сiльський
туризм” – туристична дiяльнiсть на територiї сiльських посилень, де створенi умови
як для тривалого, так i для короткочасного вiдпочинку, iснує екологiчно чистий
ландшафт, сiльське житло, придатне для приймання туристiв i необхiднi об’єкти
обслуговування;
3) видовими поняттями по вiдношенню до родового поняття “сiльський туризм”
виступають “сiльський аграрний туризм”, “сiльський екологiчний (природничий)
туризм” та “сiльський зелений туризм”;
4) сiльський аграрний туризм – це вид сiльського туризму, що проводиться
у сiльськiй мiсцевостi i передбачає використання майна фiзичних осiбсiльськогосподарських товаровиробникiв, особистих селянських господарств,
фермерських господарств та iнших суб’єктiв аграрних правовiдносин з метою
рекреацiї тимчасового розмiщення (проживання) туристiв та активного залучення
до традицiйних форм сiльського господарювання. Даний вид сiльського туризму
передбачає поєднання рекреацiї тимчасового розмiщення (проживання) туристiв та їх
участь або активне залучення до традицiйних форм сiльського господарювання.
Вiн передбачає поєднання вiдпочинку в сiльськiй мiсцевостi з участю у
сiльськогосподарському виробництвi.
5) сiльський екологiчний туризм — це промiжний вид одночасно сiльського та
екологiчного туризму, який передбачає використання сiльських осель (агроосель) як
матерiальної бази для проведення вiльного часу у формi невпинного руху, вiдкриття
дикої природи, маршрутного ознайомлення з природними й iсторичними атракцiями
територiї, похiдного пiзнання традицiй i мiсцевої культури;
6) сiльський зелений туризм – це промiжний вид одночасно сiльського та
екологiчного туризму, який передбачає проведення вiльного часу у формi стацiонарного
вiдпочинку з можливiстю недалеких радiальних виїздiв чи походiв. На вiдмiну вiд
сiльського екологiчного туризму, сiльський зелений туризм вiдзначається бiльш осiлим
способом вiдпочинку туристiв;
7) варто прийняти окремий Закон України “Про сiльський туризм”, у статтi
1 якого закрiпити значення термiнiв у сферi здiйснення туристичної дiяльностi,
включаючи визначення термiнiв “сiльський аграрний туризм”, “сiльський екологiчний
(природничий) туризм” та “сiльський зелений туризм” як рiзновидiв або форм
сiльського туризму в Українi.
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2. Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice / Ed. by L. Roberts, D. Hall. – Edinburg:
Scottish Agricultural College, 2001. – 272 p.
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Кафарський О. В. Законодавче забезпечення сiльського туризму: сучасний стан та
перспективи подальшого удосконалення
В данiй статтi дослiджено основнi поняття, якi застосовуються у сферi здiйснення сiльського туризму.
На думку автора, поняття “туризм” є загальним поняттям, поняття “сiльський туризм” – родовим
поняттям, а поняття “сiльський аграрний туризм”, “сiльський екологiчний (природний) туризм” i
“сiльський зелений туризм” – видовими поняттями. Автор пропонує покласти їх в основу побудови
нового Закону України “Про сiльський туризм”.
Ключовi слова: туризм, сiльський туризм, сiльський аграрний туризм, сiльський екологiчний
(природний) туризм, сiльський зелений туризм.
Кафарский О. В. Законодательное обеспечение сельского туризма: современное состояние
и перспективы дальнейшего улучшения
В данной статье исследовано основные понятия, которые применяются в сфере осуществления
сельского туризма. По мнению автора, понятие “туризм” является общим понятием, понятие “сельский
туризм” – родовым понятием, а понятие “сельский аграрный туризм”, “сельский экологический
(природный) туризм” и “сельский зеленый туризм” – видовыми понятиями. Автор предлагает
положить их в основу построения нового Закона Украины “О сельском туризме”
Ключевые слова: туризм, сельский туризм, сельский аграрный туризм, сельский экологический
(природный) туризм, сельский зеленый туризм.
Kafarskiy O.V. Legislative Support of Rural Tourism: Current Status and Prospects of
Further Improvement
In this article investigational basic concepts which are used in the sphere of realization of rural tourism are
described. In author’s opinion, concept “tourism” is a general concept, concept “rural tourism” – is a family
concept, and concept “rural agrarian tourism”, “rural ecological (natural) tourism” and “rural green tourism”
– are speciﬁc concepts. The author suggests to put them in basis of construction of new Law of Ukraine
“About rural tourism”.
Keywords: tourism, rural tourism, rural agrarian tourism, rural ecological (natural) tourism, rural
green tourism.
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Ознаки договору поставки товарiв за державним замовленням
УДК

Одним iз поширених договорiв, застосовуваних на практицi, є договiр поставки
товарiв. З прийняттям Цивiльного та Господарського кодексiв України виникла цiла
низка проблем теоретичного i практичного спрямування щодо застосування окремих
норм зазначених нормативно-правових актiв механiзму регулювання договiрних
правовiдносин. На сьогоднi вiдсутнi комплекснi системнi дослiдження договорiв
поставки за державним замовленням, що свiдчить про актуальнiсть наукової розробки
цiєї договiрної конструкцiї питання.
Серед дослiдникiв окремих аспектiв укладення на пiдставi державного замовлення
контрактiв варто назвати вчених: В. В. Луць, I. I. Банасевич, В. С. Щербина,
Г. В. Пронська, О. А. Беляневич та iншi.
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Метою статтi є визначення особливостей договору поставки товарiв за державним
замовленням та виявлення на цiй основi його специфiчних рис.
Основним законодавчими актами в Українi, що регулюють вiдносини за договорами
поставки товарiв за державним замовленням, є Закони України: “Про здiйснення
державних закупiвель” вiд 01.06.2010 р; “Про державне замовлення для задоволення
прiоритетних державних потреб” вiд 22.12.1995 р; “Про державний матерiальний
резерв” вiд 24.01.1997 р, тощо.
Так, Закон України “Про державне замовлення для задоволення прiоритетних
державних потреб” вiд 22 грудня 1995 року мiстить такi норми: “Виконавцi
державного замовлення - суб’єкти господарювання усiх форм власностi (резиденти
або нерезиденти), якi виготовляють чи поставляють товари (роботи, послуги) для
задоволення прiоритетних державних потреб”[1]. На нашу думку, таке формулювання
в законi є не зовсiм коректним так як насправдi не можна поставити послугу чи роботу,
тому доцiльно було б зазначити в законi не поставки робiт та послуг а виконання робiт
та надання послуг за державним замовленням.
Характеризуючи договiр на поставку за державним замовленням варто згадати про
ґрунтовне комплексне дослiдження I. I. Банасевич “Договори на виконання пiдрядних
робiт за державним замовленням”, в якому вона зокрема видiляє особливостi державних
контрактiв на поставку товарiв, виконання робiт та надання послуг i виокремлює такi
їх особливостi.
1) однiєю iз сторiн державного контракту є уповноваженi державою органи
державної влади чи органи мiсцевого самоврядування (державнi замовники);
2) метою органiзацiї та проведення таких договiрних вiдносин є задоволення потреб
держави;
3) джерело фiнансування – це кошти Державного бюджету України, бюджету
Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв, кошти державних цiльових фондiв,
фондiв соцiального страхування, кошти Пенсiйного фонду України, державнi кредитнi
ресурси;
4) укладенню державного контракту здебiльшого передує конкурсний вiдбiр
виконавцiв державного замовлення, який здiйснюється шляхом оцiнки тендерних
пропозицiй, поданих учасниками процедури закупiвлi, та вiдбору найкращої з них;
5) iншою стороною державного контракту – виконавцем – переважно є учасник
процедури закупiвлi, тендерна пропозицiя якого в результатi оцiнки визнана
найкращою та акцептована;
6) для учасникiв державної закупiвлi створюється особливий правовий режим.
Особливостями цього режиму є оптимальне поєднання спецiальних гарантiй для
кожної iз сторiн, можливим є застосування пiльг i стимулiв з метою економiчного
стимулювання контрагентiв, якi пiдлягають затвердженню на державному рiвнi
(органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування).[2]
Загалом вищенаведенi особливостi характернi i для договору поставки товарiв за
державним замовленням.
Через призму загальноприйнятих класифiкацiй договiр поставки товарiв
за державним замовленням є консенсуальним, двостороннiм i оплатним. Як
консенсуальний, договiр поставки вважається укладеним з моменту досягнення
сторонами згоди щодо всiх iстотних умов. Вiн є двостороннiй, адже права та
вiдповiднi обов’язки виникають для обох контрагентiв[3, с. 84]. Для договору
поставки безумовною ознакою є оплатнiсть. Вона забезпечується за рахунок коштiв
державного бюджету України та iнших джерел фiнансування, що залучаються
для цього. Координацiя роботи, пов’язаної з формуванням державного замовлення i
здiйсненням контролю за його виконанням, покладається на спецiально уповноважений
105

центральний орган виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв,
виконання робiт i надання послуг за державнi кошти. Письмова форма для
договору поставки товарiв за державним замовленням є обов’язкова, так як вiдповiдно
до ст. 208 Цивiльного кодексу України вiд 16 сiчня 2003 р. правочини якi вчиненi, де
хоч однiєю iз стороною є юридична особа, належить укладати письмово, а оскiльки
законодавець розумiє пiд юридичними особами пiдприємства, установи, органiзацiї
заснованих на правi приватної та комунальнiй власностi i в тому числi пiдприємства,
установи, органiзацiї заснованi на державнiй власностi, якi є суб’єктами при укладаннi
договору поставки товарiв за державним замовленням.
Наступною характерною ознакою, яка характеризує певний вид договору є сторони
договору. Сторонами в договорi поставки товарiв за державним замовленням є
згiдно с. 1 Закону України “Про державне замовлення для задоволення прiоритетних
державних потреб” вiд 22. 12. 1995 державний замовник i виконавець державного
замовлення [1]. Державним замовником може бути: Верховна Рада України та iншi
центральнi органи державної влади України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки
Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, державнi
органiзацiї та iншi установи - головнi розпорядники коштiв державного бюджету, а
виконавцями державного замовлення - є суб’єкти господарювання усiх форм
власностi (резиденти або нерезиденти), якi виготовляють чи поставляють товари
(роботи, послуги) для задоволення прiоритетних державних потреб.
Вiдповiдно до частини 8 статтi 2 Закону України “Про державне замовлення
для задоволення прiоритетних державних потреб” вiд 22.12.1995 року та частини 2
статтi 8 Закону України “Про державний матерiальний резерв” вiд 24 сiчня 1997
року державне замовлення є обов’язковим для пiдприємств та органiзацiй, заснованих
повнiстю або частково на державнiй власностi (державнi пiдприємства, установи i
органiзацiї, акцiонернi товариства, у статутному фондi яких контрольний пакет акцiй
належить державi, оренднi пiдприємства, заснованi на державнiй власностi), а також
для суб’єктiв господарської дiяльностi всiх форм власностi, визнаних вiдповiдно до
чинного законодавства монополiстами на вiдповiдному ринку продукцiї.[4]
Щодо суб’єктiв, що заснованi на недержавних формах власностi, укладання
договорiв, заснованих на державному актi планування, не є обов’язковим. Однак
у випадку, коли вони добровiльно вступають у договiрнi вiдносини як виконавцi
державного замовлення, їх волевиявлення буде обмежене позицiями державного
замовлення.
Як зазначається в Законi України “Про здiйснення державних закупiвель” вiд
01.06.2010 р, який застосовується до всiх закупiвель товарiв, робiт i послуг, що
повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв, закупiвля може
здiйснюватися шляхом таких процедур: вiдкритих торгiв; двоступеневих торгiв; запиту
цiнових пропозицiй (котирувань);попередня квалiфiкацiя учасникiв; закупiвлi в одного
учасника.
Таким чином, укладення державних контрактiв на поставку товарiв за державним
замовленням можливе як у конкурентний, так i неконкурентний спосiб. [5, с. 317319]
У роздiлi VIII Закону України “Про здiйснення державних закупiвель” вiд 01.06.2010
р визначено умови застосування процедури закупiвлi в одного учасника (виконавця).[6]
Такими умовами, зокрема, є: вiдсутнiсть конкуренцiї (у тому числi з технiчних причин)
на товари, роботи чи послуги, якi можуть бути поставленi (виконанi) тiльки певним
учасником, i при цьому немає альтернативи; закупiвля товарiв, робiт чи послуг, що у
зв’язку з їх спецiальним призначенням становлять державну таємницю; виникнення
нагальної потреби у здiйсненнi закупiвлi у зв’язку з особливими економiчними чи
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соцiальними обставинами, яких замовник не мiг передбачити. При цьому порядок
укладення договору мiж замовником та учасником Законом не врегульований.
Законодавець обмежився вказiвкою на те, що процедура закупiвлi в одного учасника
передбачає укладення договору пiсля проведення переговорiв мiж замовником та
учасником. Отже, у разi укладення державного контракту в неконкурентний спосiб
має застосовуватися загальний порядок укладення договорiв, визначений Цивiльним
та Господарським кодексами України.
Квалiфiкуючою ознакою будь-якого договору в тому числi договору поставки
товарiв за державним замовленням є предмет договору. За загальним правилом
предметом договору є речi, майно та нематерiальнi блага, щодо яких iснує iнтерес
учасникiв вiдповiдного правовiдношення.
Так, у ч. 1 ст. 266 Господарського кодексу України вiд 16 сiчня 2003 року
встановлюється що предметом договору поставки є продукцiя виробничо-технiчного
призначення i вироби народного споживання, визначенi родовими ознаками. Для
позначення найменування продукцiї i виборiв застосування їх найменування, зазначенi
у стандартах, технiчних умов, документацiї до зразкiв (еталонiв), прейскурантах чи
товарознавчих довiдниках. Предметом поставки можуть бути також продукцiя, вироби,
визначенi iндивiдуальними ознаками (наприклад цiннi папери на пред’явника). [5,
с. 410]
Також визначення поняття “продукцiя” дається в Законi України “Про вилучення
з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та
небезпечної продукцiї” вiд 14 сiчня 2000 р. Вiдповiдно до ст. 2 цього Закону продукцiєю
вважається будь-яка продукцiя (товари) вiтчизняного виробництва або iмпортована
на митну територiю України, призначена для споживання та (або) виробництва
iншої продукцiї, у тому числi напiвфабрикати i сировина, а також матерiали, якi
використовуються у процесi її виробництва, зберiгання, транспортування, реалiзацiї,
пакування та маркування[7].
Виходячи в наведених легальних визначень “продукцiї” випливає те що,
законодавець розумiє поняття “продукцiї” i “товару” як тотожними, але нам необхiдно
дати визначення, що саме виступає предметом договору поставки товарiв за державним
замовленням.
Так, у тлумачному словнику за редакцiєю В. Т. Бусела [8] продукцiєю виступає
сукупнiсть продуктiв, що випускаються окремим пiдприємством, певною галуззю
промисловостi, сiльського господарства або всiм народним господарством країни, а
товаром є будь-яка продукцiя, послуга, робота, право iнтелектуальної власностi та
iншi немайновi права, якi призначенi для продажу. З цього випливає що, товар ширше
поняття нiж продукцiя, де продукцiя є однiєю невiд’ємною складовою частиною товару.
У п.24 с. 1 Законi України “Про здiйснення державних закупiвель” вiд 01.06.2010р.
визначено що, предметом державних закупiвель є товари, роботи чи послуги, якi
закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупiвлi i на якi учасникам
дозволяється подавати пропозицiї конкурсних торгiв (квалiфiкацiйнi, цiновi пропозицiї)
або пропозицiї на переговорах у разi застосування процедури закупiвлi в одного
учасника. У цьому ж нормативно-правовому актi дається визначення поняття “товару”
– це продукцiя, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числi сировина, вироби,
устаткування, технологiї, предмети у твердому, рiдкому i газоподiбному станi, а також
послуги, пов’язанi з поставкою товарiв, якщо вартiсть таких послуг не перевищує
вартостi самих товарiв. [6]
На нашу думку поняття товару ширше розкривається в Єдиному Торговельному
кодексi США, в п.1 ст. 2-105 якого зазначено: “Товар – це всi речi (включаючи
спецiально виготовленi), якi є рухомi на момент їх iндивiдуалiзацiї для даного
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договору продажу, за винятком грошей, якими повинна бути сплачена покупка цiна,
цiнних паперiв i прав вимог”[9, с. 59]
Виходячи з вищесказаного, можна припустити, що предметом договору
поставки товарiв за державним замовленням є товари, якi є рухомi на
момент їх iндивiдуалiзацiї, за винятком грошей, якими повинна здiйснюватися покупка
цiна, цiнних паперiв i прав, вимоги якi закуповуються за рахунок коштiв державного
бюджету України та iнших джерел фiнансування, що залучаються для нього.
Проте вiдповiдно до п.4 ст.1 Закону України “Про державне замовлення для
задоволення прiоритетних державних потреб” вiд 22.12.1995 року особливостi вiдносин,
що виникають у зв’язку з формуванням i розмiщенням державного замовлення на
висвiтлення дiяльностi органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування
засобами масової iнформацiї, поставками (закупiвлею) для прiоритетних державних
потреб сiльськогосподарської продукцiї, продовольства, озброєння та вiйськової
технiки, а також iнших спецiально визначених (специфiчних) товарiв, регулюються
окремими актами законодавства України. Таким чином, законодавець прирiвнює
поняття “поставки” та “закупiвлi”, тому випливаючи з цього у п.3 ст.2 Закону України
“Про здiйснення державних закупiвель” вiд 01.06.2010 р сказано, що поставка товарiв
за державним замовленням не поширюється на випадки, коли предметом закупiвлi є:
- товари i послуги, пов’язанi з розробленням дизайну, виготовленням захищеного
паперу, банкнот i монет, їх зберiганням, транспортуванням та облiком;
- товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється замовниками,
розташованими за межами України;
- товари, роботи i послуги, закупiвля яких становить державну таємницю вiдповiдно
до Закону України ”Про державну таємницю”. - товари, роботи i послуги, закупiвля
яких здiйснюється для пiдготовки i проведення виборiв та референдумiв в Українi.
Таким чином, специфiчними особливостями, що вiдображають сутнiсть договору
поставки товарiв за державним замовленням є такi його риси як:
- специфiчний суб’єктний склад договору;
- предмет договору, яким може бути тiльки товари, зокрема вироби комплектуючи
напiвфабрикати;
- ускладненiсть договору державним замовленням основною сутнiстю якого є
задоволення публiчних i приватних iнтересiв.
Вiдсутнiсть нових розробок договору поставок за державним замовленням ще не
раз буде привертати увагу вчених цивiлiстiв та буде предметом коло їх наукових
дискусiй, а це в свою чергу сприятиме вдосконаленню законодавчого забезпечення
цього договiрного iнституту в цивiльному правi України.
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Козлов А. М. Ознаки договору поставки товарiв за державним замовленням
У статтi автором проаналiзованi специфiчнi риси, якi притаманнi договору поставки товарiв за
державним замовленням. Дослiджено основнi нормативно-правовi акти, якi мiстять норми щодо
регулювання договору поставки товарiв за державним замовленням. Зроблено висновки про особливу
правову природу договору поставки товарiв за державним замовленням.
Ключовi слова: договiр поставки, ознаки договору, товар, продукцiя, державне замовлення.
Козлов А. Н. Признаки договора поставки товаров за государственным заказом
В статье автор проанализировал специфические черты, которые характерны для договора поставки
товаров для государственных нужд. Исследовано основные нормативно-правовые акты, которые
содержат нормы регулирование договора поставки товара для государственных нужд. Сделано вывод
про особенную правовою природу договора поставки товара для государственных нужд.
Ключевые слова: договор поставки, признаки договора, товар, продукция, государственный
заказ.
Kozlov A.M. The Features Of The Supply Contranct For Public Order Catalog
In the article the author analyzes the speciﬁc features that are inherent in the supply contract for public
order catalog. The basic regulative acts,that include provisions for the regulation of goods supply agreement
for public order, were explored. The conclusions on the special legal nature concerning delivery of goods for
public order are made.
Keywords: supply contact, the features of the contract, product, supply, public order.

Кузьмич О. Я.

Правовi аспекти здiйснення захисту третьою особою своїх прав
внаслiдок невиконання чи неналежного виконання
зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на її користь
УДК 347.44 (477)

Окремi питання юридичної природи договорiв на користь третiх осiб
дослiджувались в працях таких авторiв як В. Луць, О. Кот, М. Брагiнський,
В. Вiтрянський тощо. Однак, як свiдчить аналiз лiтератури, правовi аспекти
здiйснення захисту третьою особою свого порушеного суб’єктивного права та iнтересу
внаслiдок невиконання чи неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з
договору, укладеного на її на користь, є найменш дослiдженими в доктринi цивiльного
права, що й зумовлює актуальнiсть обраної теми.
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Метою цiєї статтi є аналiз правових аспектiв здiйснення захисту третьою
особою свого порушеного суб’єктивного права та iнтересу внаслiдок невиконання чи
неналежного виконання зобов’язання, яке виникло з договору, укладеного на її на
користь, що безумовно стане пiдґрунтям для дослiдження iнших проблем цiєї договiрної
конструкцiї.
Слiд зазначити, що договором на користь третьої особи є договiр, в якому боржник
зобов’язаний виконати свiй обов’язок на користь третьої особи, яка встановлена або не
встановлена у договорi (ст.636 Цивiльного кодексу України – далi (ЦК)).
Перелiк правових наслiдкiв порушення зобов’язання, передбачений ст.611 ЦК, i
включає, зокрема:
1) припинення зобов’язання внаслiдок односторонньої вiдмови вiд зобов’язання,
якщо це встановлено договором або законом, або розiрвання договору;
2) змiна умов зобов’язання;
3) сплата неустойки;
4) вiдшкодування збиткiв та моральної шкоди.
Крiм того, як випливає з цiєї правової норми, правовi наслiдки порушення
зобов’язання можуть бути передбаченi безпосередньо сторонами в договорi або
встановленi законом.
Цiннiсть цивiльного права, як зазначає В. В. Луць, полягає в тому, що воно
у своїх нормах мiстить широкий арсенал засобiв впливу на поведiнку громадян та
органiзацiй через їх iнтереси i за допомогою iнтересiв. Одним iз таких засобiв впливу
на майновi iнтереси осiб є застосування до правопорушника майнових санкцiй, зокрема
цивiльно-правової вiдповiдальностi [1, с. 126]. Тобто, у випадку порушення договiрного
зобов’язання уповноваженою стороною до правопорушника можуть бути застосованi як
санкцiї цивiльно-правової вiдповiдальностi, так i санкцiї, якi не є заходами цивiльноправовою вiдповiдальностi.
Таким чином, у випадку порушення божником зобов’язання, яке виникло з договору,
укладеного на користь третьої особи, виходячи iз ч.2 ст.636 ЦК, має мiсце порушення
суб’єктивного права як сторони, яка уклала договiр, так i третьої особи, у зв’язку
iз чим у цих осiб виникає право у межах закону та договору реалiзувати цивiльноправовi санкцiї до несправного боржника. Тобто, у випадку порушення боржником
зобов’язання, яке виникає з аналiзованих договорiв, виникає вiдповiдальнiсть боржника
як перед особою, яка уклала договiр, так i перед третьою особою.
Варто зауважити, що третя особа може здiйснювати захист свого порушеного права
у способи, передбаченi ст.16 ЦК, оскiльки способи захисту порушених прав та iнтересiв,
якi передбаченi цiєю правовою нормою, не є обмеженими у дiї щодо певного кола осiб,
а тому можуть використовуватися всiма особами, якi є носiями суб’єктивних прав, а за
дослiджуваною конструкцiєю договору - як особою, яка уклала договiр, так i третьою
особою. Тому, якщо змiна або розiрвання договору вiдбулася без згоди третьої особи, як
цього вимагає ч.3 ст.636 ЦК, то у такому випадку третя особа згiдно з п.2 ч.2 ст.16 ЦК
має право вимагати визнання правочину про змiну або розiрвання договору, укладеного
на її користь, недiйсним.
Вiдповiдно до ч.2 ст.216 ЦК, якщо у зв’язку iз вчиненням недiйсного правочину
другiй сторонi або третiй особi завдано збиткiв та моральної шкоди, вони пiдлягають
вiдшкодуванню винною стороною. Виходячи iз цiєї правової норми третя особа вiд осiб,
якi вчинили правочин про змiну або розiрвання договору, укладеного на її користь, без
її згоди, пiсля вираження нею намiру скористатися наданим їй правом, може також
вимагати вiдшкодування заподiяних збиткiв та моральної шкоди, якщо у зв’язку iз
вчиненням недiйсного правочину їй завдано збиткiв та моральної шкоди. Тому, якщо
аналiзований договiр змiнений або розiрваний за згодою обох сторiн, тобто як сторони,
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яка уклала договiр, так i сторони, яка зобов’язалася виконати свiй обов’язок на користь
третьої особи, то третя особа на пiдставi ч.2 ст.216 ЦК може вимагати вiдшкодування
заподiяних збиткiв та моральної шкоди вiд обох сторiн цього договору. Тобто, у
цьому випадку повинна йти мова про настання солiдарної вiдповiдальностi сторiн
аналiзованого договору перед третьою особою. У випадку, якщо такий договiр буде
змiнений або розiрваний однiєю iз сторiн в односторонньому порядку з порушенням
умов договору або правових норм, то у разi визнання такого правочину про змiну
або розiрвання договору недiйсним третя особа може звертатися з вимогою про
вiдшкодування заподiяних їй збиткiв та моральної шкоди до винної сторони договору.
Тобто, незважаючи на те, що особа, яка уклала договiр, не є зобов’язаною на пiдставi
аналiзованого договору перед третьою особою, однак це не означає, що вона не може
нести вiдповiдальнiсть перед третьою особою.
Якщо п.1 ч.1 ст.611 ЦК для сторiн договору передбачає право вiдмовитись вiд
зобов’язання у разi його порушення у випадках, передбачених договором або законом,
то третя особа не може у цих випадках вiдмовитись вiд зобов’язання, оскiльки
в результатi укладення такого договору у неї виникає право, а, отже, вона може
вiдмовитись тiльки вiд наданого їй права. Тобто, вiдмовитись вiд договору або
зобов’язання, яке виникло iз такого договору, мають право тiльки сторони договору.
Тому, якщо сторони нададуть право третiй особi вимагати змiни або розiрвання
договору у разi його порушення, то вони також повиннi передбачити i спосiб реалiзацiї
цього права. Наприклад, за договором довiчного утримання (догляду) третя особа у
разi його порушення реалiзовує своє право на розiрвання договору згiдно з ч.1 ст.755
ЦК тiльки у судовому порядку.
Хоча ЦК передбачає сплату неустойки у разi порушення боржником зобов’язання
на користь кредитора як сторони зобов’язання (ч.1 ст.549), однак це не означає, що
сторони не можуть передбачити сплату неустойки на користь третьої особи. Сплата
неустойки на користь третьої особи у разi порушення боржником зобов’язання може
бути передбачена, зокрема, за договорами банкiвського вкладу, страхування тощо.
Таким чином, суб’єктивне право та iнтерес особи, яка уклала договiр, буде
вважатись захищеним, якщо боржник, наприклад, вiдшкодує збитки та/або сплатить
неустойку на користь третьої особи.
Пiдсумовуючи зазначене необхiдно вiдзначити, що третя особа може
використовувати для захисту своїх порушених прав та iнтересiв як засоби, якi визначенi
правовими актами, так i засоби, якi передбаченi безпосередньо договором. Як приклад,
можна навести ч.1 ст.622 ЦК, на пiдставi якої, якщо iнше не передбачено договором
або законом, третя особа у разi порушення зобов’язання, може вимагати виконати
зобов’язання в натурi незалежно вiд сплати боржником неустойки i вiдшкодування
збиткiв. Однак, виходячи iз цiєї правової норми, при укладеннi аналiзованого договору
учасники цивiльних вiдносин можуть безпосередньо передбачити, що боржник,
який сплатив неустойку i вiдшкодував збитки, завданi порушенням зобов’язання
(тобто зобов’язання на користь третьої особи), звiльняється вiд обов’язку виконати
зобов’язання в натурi, у зв’язку iз чим третя особа буде позбавлена можливостi
вимагати виконання зобов’язання в натурi.
Загалом, пiдстави звiльнення боржника вiд обов’язку виконати зобов’язання в
натурi, якi передбаченi ст.622 ЦК, як випливає iз аналiзу цiєї правової норми,
стосуються в тому числi i зобов’язань, що виникають з дослiджуваних договорiв.
Так, згiдно з ч.2 ст.622 ЦК у разi вiдмови кредитора вiд прийняття виконання, яке
внаслiдок прострочення втратило для нього iнтерес (стаття 612 ЦК), або передання
вiдступного (стаття 600 ЦК) боржник звiльняється вiд обов’язку виконати зобов’язання
в натурi. Аналiзуючи положення цiєї правової норми щодо можливостi їх застосування
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до зобов’язань, що виникають з дослiджуваного договору, варто вiдзначити, що третя
особа може також вiдмовитись вiд прийняття виконання, яке внаслiдок прострочення
втратило для неї iнтерес. Однак це не буде пiдставою для звiльнення боржника вiд
обов’язку виконати зобов’язання в натурi, тому що третя особа, вiдмовляючись вiд
прийняття виконання, вiдмовляється вiд наданого їй права, а це дозволяє сторонi, яка
уклала договiр, на пiдставi ч.4 ст.636 ЦК, якщо iнше не випливатиме iз сутi договору,
скористатися правом третьої особи.
Крiм вiдмови кредитора вiд прийняття виконання, яке внаслiдок прострочення
втратило для нього iнтерес, пiдставою для звiльнення боржника вiд обов’язку виконати
зобов’язання в натурi вiдповiдно до ч.2 ст.622 ЦК є також передання вiдступного.
Так, згiдно зi ст.600 ЦК зобов’язання припиняється за згодою сторiн внаслiдок
передання боржником кредиторовi вiдступного (грошей, iншого майна тощо). Розмiр,
строки й порядок передання вiдступного встановлюються сторонами. Як свiдчить
аналiз цiєї правової норми, передання вiдступного як пiдстава припинення зобов’язання
не пов’язане безпосередньо з порушення зобов’язання. Тим не менше у випадку
порушення зобов’язання сторони, керуючись ч.2 ст.622 ЦК, можуть домовитися про
припинення зобов’язання внаслiдок передання боржником кредиторовi вiдступного,
наслiдком чого буде звiльнення боржника вiд обов’язку виконати зобов’язання в натурi.
З огляду на те, що передання вiдступного, як випливає iз ст.600 ЦК, боржник
здiйснює безпосередньо на користь кредитора, незалежно вiд того на чию користь
укладений договiр, тому звiльнення боржника вiд обов’язку виконати зобов’язання
на користь третьої особи в натурi, внаслiдок передання вiдступного боржником
кредиторовi (особi, яка уклала договiр), на нашу думку, суперечитиме iнтересам третiх
осiб. Такий висновок ґрунтується на тому, що зобов’язання на користь третьої особи
боржником не виконане, а вiдступне передане безпосередньо особi, яка не мала б
отримувати виконання на пiдставi такого договору, тобто особi, яка уклала договiр.
Однак, як уже зазначалося, третi особи за рахунок вигоди, яку вони отримують вiд
реалiзацiї наданих їм прав, можуть брати участь i в iнших зобов’язальних вiдносинах.
Тому, передання боржником кредиторовi вiдступного (грошей, iншого майна тощо),
пiсля вираження намiру третьою особою скористатися наданим їй правом, незалежно
вiд динамiки розвитку зобов’язального правовiдношення, як нам видається, повинно
здiйснюватися вже за згодою останньої, якщо iнше не буде встановлено в договорi.
Отож, з метою захисту iнтересiв третiх осiб ст.600 ЦК пропонується доповнити таким
положенням: ”Передання боржником кредиторовi вiдступного з моменту вираження
намiру третьою особою, на користь якої укладений договiр, скористатися своїм
правом, здiйснюється за згодою третьої особи, якщо iнше не передбачене договором”.
Частина 3 ст.622 ЦК також передбачає, що у разi вiдмови кредитора вiд
договору боржник звiльняється вiд обов’язку виконати зобов’язання в натурi. Як
уже зазначалося кредитор (сторона, яка уклала договiр), якщо iнше не передбачено
договором або законом, може вiдмовитись договору тiльки за згодою третьої особи
пiсля вираження нею намiру скористатися наданим їй правом. Тому безумовно, що
i в даному випадку звiльнення боржника вiд обов’язку виконати зобов’язання в
натурi залежатиме вiд волi третьої особи. I тiльки в тому випадку, якщо розiрвання
договору здiйснюватиметься без згоди третьої особи, звiльнення боржника вiд обов’язку
виконати зобов’язання в натурi у разi вiдмови кредитора вiд договору не залежатиме
вiд волi третьої особи.
Зазначене дозволяє зробити висновок, що звiльнення боржника вiд обов’язку
виконати зобов’язання в натурi, яке виникло з договору, укладеного на користь третьої
особи, незалежно вiд пiдстав звiльнення, що передбаченi ст. 622 ЦК, за загальним
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правилом, повинно здiйснюватися за згодою третьої особи пiсля вираження нею намiру
скористатися наданим їй правом.
Чи має мiсце порушення суб’єктивного права сторони, яка уклала договiр, у разi
прийняття третьою особою неналежного виконання боржником зобов’язання? З одного
боку, невиконання чи неналежне виконання боржником зобов’язання є порушенням
суб’єктивного права як особи, яка уклала договiр, так i третьої особи, з iншого
боку, незважаючи на неналежне виконання боржником зобов’язання третя особа може
його прийняти. У зв’язку з цим виникає питання: яким чином особа, яка уклала
договiр, у цьому випадку зможе захистити своє порушене суб’єктивне право? На
жаль, необхiдно зазначити, що у цьому випадку в сторони, яка уклала договiр, немає
ефективного механiзму належним чином захистити своє порушене право. Ця проблема
є яскравим прикладом можливостi виникнення конфлiкту iнтересiв мiж особою, яка
уклала договiр, та третьою особою.
Третя особа вчиняє дiї щодо захисту свого порушеного права самостiйно, незалежно
вiд вчинення дiй особою, яка уклала договiр. Аналогiчним чином здiйснює захист своїх
порушених прав i особа, яка уклала договiр. Виходячи iз того, що обов’язку боржника
вiдповiдає суб’єктивне право як особи, яка уклала договiр, так i третьої особи, то у разi
вчинення дiй третьою особою щодо захисту свого суб’єктивного права має мiсце також
захист суб’єктивного права особи, яка уклала договiр, i навпаки.
Пiдсумовуючи зазначене необхiдно вiдзначити, що третя особа може
використовувати для захисту своїх порушених прав та iнтересiв як засоби, якi
визначенi правовими актами, так i засоби, якi передбаченi безпосередньо договором.
Вiдповiдальною перед третьою особою крiм боржника може бути також i сторона,
яка уклала договiр, незважаючи на те, що вона не є зобов’язаною перед третьою особою,
зокрема, за розiрвання чи змiну договору з порушенням правил ч.3 ст.636 ЦК, якщо
це призвело до виникнення збиткiв у третьої особи.
Звiльнення боржника вiд обов’язку виконати зобов’язання в натурi, яке виникло
з договору, укладеного на користь третьої особи, незалежно вiд пiдстав звiльнення,
що передбаченi ст. 622 ЦК, за загальним правилом, повинно здiйснюватися за згодою
третьої особи пiсля вираження нею намiру скористатися наданим їй правом.
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This thesis is devoted to the legal aspect analysis of realization by the third person of his rights as a result
of not fulﬁllment or improper fulﬁllment of the obligations under the agreement concluded for the beneﬁt of
this person.
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Мироненко I. В.

Нормативнi обмеження щодо здiйснення права власностi на
землю
УДК

Iснування рiзного роду обмежень щодо здiйснення будь-якого суб’єктивного права,
включаючи право власностi на такий важливий об’єкт цивiльного обороту як земля
(земельна дiлянка) є явищем об’єктивним. Проте на сьогоднi як в законодавствi, так
i в лiтературi вiдсутнi як їх загальноприйняте визначення, так i розумiння правової
природи та пiдстав виникнення.
Дана стаття має на метi висвiтлити питання щодо поняття та пiдстав виникнення
такого рiзновиду обмежень щодо здiйснення суб’єктивного права власностi на земельну
дiлянку як нормативнi (законодавчi) обмеження.
Якщо звернутись до загальнотеоретичних дослiджень, то в росiйськiй
дореволюцiйнiй цивiлiстицi обмеження права власностi розглядались як межi,
що звужують поняття даного права [1, с. 208] чи як певнi законнi рамки, в межах яких
iснує право власностi [2, с. 28-29].
Дещо iнакше обмеження права власностi трактують сучаснi автори. Так,
О. О. Михайленко розглядає обмеження права приватної власностi як правовий
механiзм, який ускладнює здiйснення власником окремих правомочностей, що
складають змiст суб’єктивного права або спричиняє тимчасову неможливiсть їх
реалiзацiї [3, с. 9-11]; на думку О. В. Розгон, обмеженнями є зовнiшнiй вплив
на суб’єктивне право власностi конкретної особи, що втiлюється у вiдповiднi
правовiдносини з її участю, тягне за собою стиснення, зменшення можливостей
здiйснення власником своїх повноважень i полягає у конкретних приписах власнику
здiйснити певнi дiї або утриматися вiд певних дiй [4, с. 6]. М. О. Стефанчук вважає, що
обмеженнями щодо здiйснення суб’єктивних цивiльних прав виступають як поведiнка
iншої особи, так i дiї вiдповiдних органiв, що надiленi владними повноваженнями, якi
направленi на унеможливлення здiйснення особами своїх суб’єктивних прав повною
мiрою [5, с. 3-4]. В. О. Мiкрюков визначає їх як встановлення або змiну кордонiв (меж)
здiйснення права власностi, що виражається в звуженi наявних дозволiв, накладеннi
заборон та додаткових позитивних зобов’язань [6, с. 12].
Що стосується дослiджень в сферi права власностi на землю, то ряд науковцiв,
ведучи мову про обмеження прав власникiв земельних дiлянок, розглядає їх як
встановленi в адмiнiстративному порядку заборони на окремi види господарської
дiяльностi або вимоги утримуватись вiд здiйснення певних дiй, або надання обмеженої
можливостi використовувати для строго визначених цiлей чужу земельну дiлянку [7,
с. 278-279; 8, с. 266; 9, с. 10].
На думку I. I. Каракаша, обмеження права власностi на землю – це встановлення
заборони або вимога про утримання вiд вчинення певних дiй вiдносно своєї земельної
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дiлянки. Обмеження прав на землю носить адмiнiстративний характер i є невiд’ємним
елементом правового режиму земельної дiлянки в силу особливостей її цiльового
призначення i мiсця розташування [10, с. 82-85]. Д. В. Бусуйок вважає, що обмеження
прав на землю в об’єктивному розумiннi є сукупнiстю забороняючи норм, а в
суб’єктивному розумiннi являють собою обов’язки суб’єктiв прав на землю щодо
утримання вiд певних дiй [11, с. 29]. В. I. Семчик як обмеження прав на землю
розглядає встановленi вiдповiдно до чинного законодавства заборони або покладення на
суб’єктiв такого права додаткових обов’язкiв щодо вчинення дiй, пов’язаних з набуттям,
використанням та вiдчуженням земельних дiлянок [12, с. 130].
На нашу думку, наявнiсть рiзних пiдходiв з даного питання певною мiрою
можна пояснити наступним чином. Якщо однi автори розглядають обмеження щодо
здiйснення права як конкретнi обставини, приписи власнику здiйснити певнi дiї або
утримуватися вiд певних дiй [4, с. 6], то iншi – як певний процес (правовий механiзм,
зовнiшнiй вплив) щодо звуження свободи власника [13, с. 3-11]. В останньому випадку
мова йде скорiше про правовi обмеження, якi в загальнiй теорiї права розглядаються
як “стримуючий фактор” щодо поведiнки особи, як встановлення в правi певних меж,
в яких повинна дiяти особа [13, с. 135; 14, с. 8].
В свою чергу вважаємо, що пiд обмеженнями щодо здiйснення права власностi на
землю слiд розумiти конкретнi, об’єктивно iснуючi обставини (нормативнi приписи,
речовi права на чуже майно, зобов’язальнi права, публiчнi обтяження), що звужують
свободу власника земельної дiлянки, позбавляючи його можливостi здiйснювати окремi
свої повноваження в повнiй мiрi чи частково.
В якостi обмежень права приватної власностi на землю виступає достатньо широке
коло обставин, рiзних за своєю правовою природою – вiд положень загальних принципiв
права та нормативних приписiв до речових прав на чуже майно та публiчних обтяжень
на зразок накладення заборони чи арешту на земельну дiлянку. Не випадково
науковцями акцентується увага на необхiдностi вирiзняти серед обмежень права
власностi на землю окремою категорiєю обтяження земельних дiлянок [11, с. 36; 12,
c. 131]. Тому, на нашу думку, при характеристицi обмежень права приватної власностi
на землю необхiдно одразу ж окремо видiляти нормативнi обмеження та обмеження
iндивiдуального (ненормативного) характеру, тобто обтяження земельних дiлянок.
На нашу думку, до нормативних, як випливає з самої назви, вiдносяться тi
обмеження щодо здiйснення права власностi на землю, якi встановленi в нормативноправових актах, безпосередньо випливають з приписiв законодавства нормативного
характеру.
Вiдповiдно, вони характеризуються такими ознаками як публiчний порядок
виникнення (безпосередньо встановлюються законодавцем чи iншими уповноваженими
суб’єктами в iмперативному порядку); поширення своєї дiї на всi вiдносини власностi
на землю, вiдносини власностi на окремi категорiї, види земель (земельних дiлянок)
або вiдносини власностi, в яких беруть участь певнi види суб’єктiв права власностi на
землю; вiдображають публiчний iнтерес (встановлюються в iнтересах усiх учасникiв
суспiльного життя або держави); виникають незалежно вiд волi власника в порядку
та на пiдставах, передбачених законодавством; не пiдлягають спецiальнiй реєстрацiї,
оскiльки встановлюються безпосередньо в законодавствi. Можна також вести мову
про безстроковий характер таких обмежень, оскiльки вони виникають в силу прямої
вказiвки в законодавствi i дiють до скасування вiдповiдної правової норми.
Якщо говорити про конкретнi приклади нормативних обмежень права власностi
на земельнi дiлянки, то чимало їх прямо передбачено чинним Земельним кодексом
України.
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Одним з найбiльш фундаментальних нормативних обмежень щодо права власностi
на землю є вимога використання земельних дiлянок за цiльовим призначенням (стаття
91 Земельного кодексу України).
Значну групу нормативних обмежень права власностi на земельнi дiлянки,
що безпосередньо передбаченi Земельним кодексом України, становлять обмеження
екологiчного характеру. Серед принципiв земельного законодавства, визначених у
статтi 5 чинного Земельного кодексу України, щонайменше два - забезпечення
рацiонального використання та охорони земель, а також прiоритет вимог екологiчної
безпеки – мають чiтке екологiчне спрямування i на практицi означають звуження
свободи власникiв щодо використання належних їм земельних дiлянок.
Обмежувальний характер мають також нормативнi положення роздiлу VI “Охорона
земель” Земельного кодексу України. Так, можна вказати на заборону здiйснювати
дiяльнiсть, що призводить до понаднормового забруднення земель (стаття 167
Земельного кодексу України), заборону здiйснювати без спецiального дозволу зняття
та перенесення ґрунтового покриву земельних дiлянок (стаття 168 Земельного
кодексу України), обмеження щодо використання техногенно забруднених земель
сiльськогосподарського призначення (стаття 170 Земельного кодексу України) та iн.
Роздiл VI “Охорона земель при здiйсненнi господарської дiяльностi” Закону України
“Про охорону земель” вiд 19.06.2003 року, а також iншi нормативно-правовi акти мiстять
ряд бiльш детальних вимог, що додатково регламентують та обмежують використання
земель при здiйсненнi господарської дiяльностi i можуть виражатись у заборонi
або обмеженнi певних видiв дiяльностi щодо використання земель, встановленнi
спецiальних правил та вимог щодо здiйснення певної дiяльностi, покладення обов’язкiв
здiйснювати вiдновлювальнi заходи та iн.
Нормативнi, тобто встановленi законодавством, обмеження права власностi на
землю можуть бути обумовленi не лише об’єктом (земельною дiлянкою), але i суб’єктом
(особою власника). Зокрема, можна вказати на строковi обмеження щодо перебування
у власностi iноземних громадян, осiб без громадянства, iноземних юридичних осiб
земель сiльськогосподарського призначення, отриманих у спадщину – вони пiдлягають
вiдчуженню протягом одного року (пункт 4 статтi 81, пункт 4 статтi 82 Земельного
кодексу України).
Загалом необхiдно вiдзначити, що положення земельного, екологiчного та iнших
галузей законодавства, котрi встановлюють обмеження щодо здiйснення суб’єктивного
права власностi на землю, виступають як спецiальнi в порiвнянi з положеннями
цивiльного законодавства. Мова йде про встановленнi статтею 13 Цивiльного кодексу
України загальнi обмеженнями щодо здiйснення суб’єктивного права та встановленi
главою 23 Цивiльного кодексу України (зокрема положення статей 319, 320, 321, 322)
обмеженнями щодо здiйснення права власностi в цiлому.
Водночас не можна не помiтити iснуючого розмежування сферою дiї серед
нормативних обмежень права приватної власностi на землю. В. К. Гуревський цiлком
правильно акцентує увагу на тому, що обмеження права власностi на землю бувають
такими, що встановленi щодо всiх земель України (до таких вiн вiдносить, зокрема,
положення статей 91, 96 Земельного кодексу України про необхiднiсть дотримання
власниками земельних дiлянок вимог законодавства про охорону довкiлля), та такими,
що стосуються певної групи земель [7, с. 279]. Прикладом можуть бути обмеження,
встановленi щодо використання певної категорiї земель. Зокрема, вiдповiдно до
статтi 39 Земельного кодексу України, використання земель житлової та громадської
забудови здiйснюється вiдповiдно до генерального плану населеного пункту, iншої
мiстобудiвної документацiї, плану земельно-господарського устрою з дотриманням
державних стандартiв i норм, регiональних та мiсцевих правил забудови.
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Можна зробити висновок, що за сферою дiї, рiвнями правового регулювання
нормативнi обмеження щодо здiйснення права власностi на землю можуть визначати,
вiдповiдно, загальнi межi здiйснення права власностi в цiлому, загальнi межi здiйснення
права приватної власностi на землю, спецiальнi межi здiйснення права приватної
власностi на певнi категорiї (види) земель. Данi нормативнi обмеження безпосередньо
виступають складовою правового режиму земель (земель в цiлому, земель певної
категорiї чи виду).
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Мироненко I. В. Нормативнi обмеження щодо здiйснення права власностi на землю
Дана стаття має на метi висвiтлити питання щодо поняття та пiдстав виникнення такого рiзновиду
обмежень щодо здiйснення суб’єктивного права власностi на земельну дiлянку як нормативнi
(законодавчi) обмеження. До даного виду належать обмеження, якi встановленi в нормативноправових актах i безпосередньо випливають з приписiв законодавства нормативного характеру. Данi
обмеження виступають складовою правового режиму земель (земель в цiлому, земель певної категорiї
чи виду).
Ключовi слова: обмеження права власностi, нормативнi обмеження, межi здiйснення, суб’єктивне
право.
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Мироненко И. В. Нормативные ограничения реализации права собственности на землю
Данная статья имеет целью рассмотреть вопрос о понятии и основаниях возникновения такого
вида ограничений осуществления субъективного права собственности на земельный участок
как нормативные (законодательные) ограничения. К данному виду принадлежат ограничения,
которые установленны в нормативно-правовых актах и непосредственно исходят из предписаний
законодательства нормативного характера. Данные ограничения выступают елементом содержания
правового режима земель.
Ключевые слова: ограничение права собственности, нормативные ограничения, пределы
осуществления, субъективное право.
Myronenko I.V. Legal Limitations on the Implementation of the Legal Land Ownership
The aim of the article is to light up the question concerning notion and grounds of the variety of limitations
concerning realization of equitable right of own on the lot land as normative (legislative) limitations. The
limitations, which are set in the normative-legal acts and immediately swim out from orders of legislation
of normative nature, belong to the abovementioned kind.
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Основнi тенденцiї розвитку колiзiйного законодавства щодо
регулювання майнових та особистих немайнових вiдносин
подружжя
УДК

Особливостями мiжнародного приватного права є наявнiсть у вiдносинах, що
виникають, так званого ”iноземного елементу”, пiд яким розумiють: 1) суб’єкт, який
має iноземну належнiсть (щодо фiзичних осiб – громадянство, мiсце проживання, щодо
юридичних осiб – ”нацiональнiсть”); 2) об’єкт, що знаходиться на територiї iноземної
держави; 3) юридичний факт, який впливає на виникнення, змiну чи припинення
правовiдносин, що мав чи має мiсце на територiї iноземної держави [1, с. 6]. Другою
особливiстю мiжнародного приватного права є наявнiсть колiзiй. ”Колiзiя” – термiн,
що в перекладi з латинської означає ”зiткнення”. Цей термiн є умовним. Закон
України ”Про мiжнародне приватне право” пiд колiзiйною нормою розумiє таку, що
визначає, право якої держави може бути застосоване до правовiдносин з iноземним
елементом [2]. Про колiзiї законiв говорять, коли виникає необхiднiсть вибору правової
норми мiж законами рiзних держав. Колiзiйна проблема – проблема вибору права,
яке пiдлягає застосуванню стосовно того чи iншого правовiдношення – є типовою
для мiжнародного приватного права. Якщо в iнших галузях права питання колiзiй
законiв мають другорядне значення, то колiзiйна проблема та її усунення складають
основний змiст мiжнародного приватного права, тому мiжнародне приватне право iнодi
називають колiзiйним правом чи конфлiктним правом.
Серед цивiлiстичних галузей чи не найбiльше питань, якi потребують колiзiйного
регулювання, притаманнi сiмейному праву. Сфера шлюбно-сiмейних вiдносин є
такою, що найменше пiддається регулюванню за допомогою унiфiкацiї матерiального
мiжнародного права. Це зумовлюється тим, що в зазначенiй сферi зберiгаються
соцiальнi норми (звичаї, традицiї, нацiональна культура, релiгiйнi норми), якi пов’язанi
зi специфiкою тiєї чи iншої народностi. Тому сiмейне право рiзних країн, навiть у
межах однiєї правової системи, має багато вiдмiнностей, якi в правовому регулюваннi
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однакових шлюбно-сiмейних вiдносин у правi рiзних країн є пiдставою виникнення
колiзiй. Це, зокрема, умови щодо взяття шлюбу, форма та порядок реєстрацiї шлюбу,
шлюбний контракт, визнання шлюбiв, укладених за кордоном, юридичнi наслiдки
шлюбу, майновi вiдносини подружжя, утримання, припинення шлюбу, визнання шлюбу
недiйсним, встановлення та оспорювання батькiвства, усиновлення, вiдносини мiж
батьками та дiтьми. Тож, зосередившись на найприкметнiших моментах колiзiйного
регулювання шлюбно-сiмейних вiдносин, ускладнених iноземним елементом, варто
окреслити загальнi тенденцiї кодифiкацiйних процесiв у цiй сферi [3, с. 271].
У мiжнародному приватному правi рiзних держав при визначеннi права, яке
пiдлягатиме застосуванню щодо подружнiх вiдносин, використовуються наступнi
колiзiйнi прив’язки: так званий ”особистий закон”, основним рiзновидом якого є закон
громадянства (lex patriae), традицiйно званий також ”нацiональним законом”; закон
мiсця проживання (lex domicilii); закон мiсця знаходження майна (lex rei sitae); закон
мiсця укладення шлюбу (lex loci celebrations); закон країни суду, яка розглядає спiр
(lex fori). Залежно вiд того, якi правовi прив’язки є основними згiдно з мiжнародним
приватним правом конкретної країни, розрiзняють колiзiйнi системи, до яких належать
рiзнi держави [4, с. 371].
Система, що дiє в бiльшостi країн континентальної Європи i називається
континентальною колiзiйною системою, бере свiй початок в iталiйськiй школi
постглосаторiв (ХIII ст.) та їх французьких послiдовникiв (ХVI-ХIII ст.). Ця школа
дiлила всi правовi норми на речовi та особистi статути. Вважалося, що особистi статути,
тобто норми, якi регулювали правове положення особи, невiд’ємнi вiд ”пiдданого”
певної держави, вони слiдують за особою навiть при її перемiщеннi в iншу країну,
вилучаючи її з-пiд дiї мiсцевих законiв. Речовi статути, навпаки, визнавалися такими,
що дiють лише в межах територiї держави, де вони виданi. Як наслiдок теорiї статутiв,
у мiжнародному приватному правi зберiгся принцип регулювання особистим законом
питань правоздатностi i дiєздатностi, а також вступу у шлюб та розiрвання шлюбу.
Типовою для країн континентальної Європи є колiзiйна система Францiї. Вона визнає
закон громадянства особи основним критерiєм для визначення її правового статусу й
одночасно мiстить ряд iстотних вiдступiв на користь закону мiсця проживання особи
[5, с. 49-50].
Англо-американська колiзiйна система, яка склалася пiд впливом голландської
територiальної школи, характеризується тим, що питання особистого статусу громадян
своєї держави та iноземцiв вона пiдпорядковує закону тiєї держави, на територiї якої
вони мають свiй домiцилiй, а не закону держави їх громадянства. Американська
доктрина мiжнародного приватного права, яка склалася ранiше, нiж англiйська,
розвинулася з практики вирiшення американськими судами колiзiй мiж законами
рiзних штатiв, у тому числi в тих поширених випадках, коли учасниками спiрних
правовiдносин були особи, якi ще не прийняли американське громадянство, однак
втратили будь-який правовий зв’язок iз країною свого громадянства чи пiдданства.
Американськi суди намагалися пiдпорядковувати питання правового статусу таких осiб
мiсцевому закону, тобто закону вибраного особою мiсця проживання й одночасно закону
суду [5, с. 49-50].
Англiйська доктрина склалася в другiй половинi ХIХ – початку ХХ столiття.
Англiя запроваджувала на пiдвладних їй територiях дiю свого ”загального права”,
яким повиннi були керуватися всi особи, що проживали на вiдповiднiй територiї.
Основним критерiєм для визначення правового статусу особи визнавався закон мiсця
проживання. У той же час англiйська судова практика вже тодi допускала вiдхiд
вiд принципу домiцилiю в бiк охорони iнтересiв власних пiдданих, пiдпорядковуючи
їх правовiдносини англiйському праву. Це досягалося шляхом встановлення поняття
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”домiцилiй походження”. В англiйському прецедентному правi було сформульоване
правило, згiдно з яким для визнання особи ”домiцильованої” в тiй чи iншiй державi
необхiдним було, щоб ця особа не тiльки фактично проживала на територiї вiдповiдної
країни, але й мала намiр обрати цю країну своїм постiйним мiсцем проживання. Якщо
такий намiр вiдсутнiй, то дiє ”домiцилiй походження”. Англiйське право, встановивши
в якостi основної прив’язки закон мiсця походження, поширюється на вихiдцiв з Англiї
навiть у випадках їх багаторiчного проживання в iнших країнах [5, с. 50-51].
Незалежно вiд належностi держави до тiєї чи iншої колiзiйної системи, по-рiзному
регулюються особистi та майновi вiдносини подружжя. Для мiжнародного приватного
права зарубiжних країн характерним є видiлення вiдносин стосовно майна подружжя
з єдиного комплексу вiдносин, якi створюються шлюбом, i рiзне визначення права,
що до них застосовується [6, с. 103]. Таким чином, колiзiйнi норми рiзних держав, якi
стосуються питань власностi подружжя, рiзняться мiж собою iнодi досить суттєво.
Тому цiлком виправданим є здiйснюваний за посередництвом укладення конвенцiй
процес унiфiкацiї – створення однорiдних норм, якi вказують для кожного прикладу,
право якої держави повинне бути застосоване до вiдносин з iноземним елементом [7, с.
141].
Право бiльшостi країн для подолання колiзiй обирає одностороннi колiзiйнi норми.
Вiтчизняне законодавство, наприклад, у зазначенiй сферi завжди обмежувалося
одностороннiми колiзiйними нормами, тобто нормами, якi вказують на застосування
лише права власної країни. В усiх iнших випадках здебiльшого йдеться лише про
можливiсть визнання дiйсними правочинiв з iноземним елементом, що вiдбувалися поза
межами України. Врегулювання такої специфiчної сфери суспiльних вiдносин найбiльш
доцiльне за допомогою унiфiкацiї двостороннiх колiзiйних норм. У протилежному
випадку право кожної країни буде вiдносити врегулювання тих чи iнших шлюбносiмейних вiдносин до власної компетенцiї, врегульовуючи їх по-рiзному, при цьому
окремi вiдносини у данiй сферi можуть взагалi залишитися поза межами правової
регламентацiї. Застосування двостороннiх колiзiйних норм до шлюбно-сiмейних
правовiдносин вважається виправданим ще й тому, що йдеться про приватнi вiдносини
осiб, в яких державний iнтерес переважно вiдсутнiй.
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Олiйник О. С. Основнi тенденцiї розвитку колiзiйного законодавства щодо регулювання
майнових та особистих немайнових вiдносин подружжя
У статтi проаналiзовано основнi тенденцiї розвитку колiзiйного законодавства щодо регулювання
вiдносин подружжя, з’ясовано, якi колiзiйнi прив’язки застосовуються до подружнiх вiдносин.
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Олейник О. С. Основные тенденции развития коллизионного законодательства о
регулировании имущественных и личных неимущественных отношений супругов
В статье проанализированы основные тенденции развития коллизионного законодательства
относительно урегулирования отношений супругов, выяснено, какие коллизионные привязки
применяются к супружеским отношениям.
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Oliynyk O.S. The Major Trends Of Collision Of Legislation In The Regulation Of The
Property And Personal Non-Property Relation Of The Married Couple
Major trends conﬂicts of laws to regulate property and personal non-property relations of spouses are
outlined. The basic progress of collision legislation trends is analyzed in relation to the married couples.
The author states that points of contact are applied to the matrimonial relations.
Keywords: collision legislation, relations of married couple, matrimonial relations.
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Удосконалення правового регулювання вiдчуження акцiй
УДК

Актуальнiсть теми. Набрання чинностi Законом України ”Про акцiонернi
товариства” (далi - ЗУАТ, Закон) вiд 17.09.2008 р. [1] супроводжується численними
коментарями його аналiтикiв. Цим нормативно-правовим актом закрiплено новi
правила дiяльностi для акцiонерних товариств, проте достатньо значна кiлькiсть
положень цього Закону потребує удосконалення, змiн та доповнень. Зокрема, вiн
мiстить низку суперечливих положень щодо порядку вiдчуження акцiй та використання
переважного права на їх придбання акцiонерами та товариством.
Аналiз дослiджень даної проблематики. Проблеми реалiзацiї переважних
корпоративних прав розглядалася, зокрема, у працях таких вiдомих українських
авторiв як О.М.Вiнник [2], Р.А.Майданик [3], В.М.Кравчук [4], С.В.Томчишен [5],
В.Л.Яроцький [6] та iн. Iснують рiзнi пiдходи та пропозицiї щодо врегулювання цього
права в Законi.
Постановка мети. Метою цiєї статтi став аналiз закрiпленого в ЗУАТ порядку
реалiзацiї переважного права на придбання акцiй приватного акцiонерного товариства
(далi - ПАТ); виявлення недолiкiв у його правовому врегулюваннi; а також пропозицiї
щодо вдосконалення положень про переважне право на придбання акцiй в Законi.
Виклад основного матерiалу. Слiд вiдзначити, що прописанi у ст.7 Закону
положення не вирiзняються чiткiстю викладу її змiсту та не позбавленi низки
критичних зауважень.
1. Акцiонери ПАТ, а якщо вони не використали своє право, то й саме товариство
мають переважне право на придбання акцiй ПАТ перед третiми особами. Це переважне
право дiє для акцiонерiв протягом 2 мiсяцi, якщо коротший строк не передбачено
статутом товариства. У ч.3 ст.7 йдеться про те, що статутом товариства може бути
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передбачено строк для реалiзацiї переважного права, який не повинен бути меншим нiж
20 днiв з дня отримання товариством вiдповiдного повiдомлення. Строк переважного
права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв товариства та
самого товариства отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд
використання переважного права на купiвлю акцiй.
З огляду на положення цiєї частини не зовсiм зрозумiлими є дiї товариства у
випадку, якщо такi письмовi заяви надiйшли не вiд усiх акцiонерiв; або яким чином
буде вираховуватися строк можливого викупу акцiй самим товариством (протягом
10 днiв пiсля використання переважного права акцiонерами), якщо такi заяви
надiйшли iз порушенням строкiв, встановлених Законом чи статутом; чи повинно ПАТ
продовжувати цi строки тощо. Очевидно, що у статутi товариства, за вiдсутностi
чiтких положень у ЗУАТ, необхiдно врахувати цi моменти. Так, наприклад, можна
було би передбачити, що у випадку, якщо письмовi повiдомлення надiйшли не вiд
усiх акцiонерiв, а строк їх подання закiнчився, то не надiслання повiдомлення буде
вважатися вiдмовою вiд використання свого переважного права купiвлi акцiй; а при
простроченнi строкiв товариство може й не приймати таких заяв. Або навпаки встановити можливi випадки (строки) їх прийняття у разi прострочення.
2. Критичного зауваження заслуговує й положення ч.4 цiєї статтi, що акцiонер ПАТ,
який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов’язаний письмово повiдомити про
це решту акцiонерiв товариства та саме товариство iз зазначенням цiни та iнших умов
продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв товариства здiйснюється через товариство.
Пiсля отримання письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої
акцiї третiй особi, товариство зобов’язане протягом двох робочих днiв направити копiї
повiдомлення всiм iншим акцiонерам товариства. Якщо iнше не передбачено статутом
товариства, повiдомлення акцiонерiв товариства здiйснюється за рахунок акцiонера,
який має намiр продати свої акцiї.
Виникає низка логiчних запитань:
а) навiщо акцiонеру витрачати свої кошти на повiдомлення кожного акцiонера, якщо
вiдправка листiв iз повiдомленням про вручення може коштувати бiльше, нiж самi акцiї
(наприклад, якщо ПАТ налiчує до 100 осiб, то це приблизно може коштувати вiд 500
до 700 грн. в залежностi вiд мiсця проживання акцiонерiв);
б) можливо надiслання таких повiдомлень є бiльш прийнятними лише для власникiв
значного або контрольного пакета акцiй, а не мiноритарiїв (власникiв менше 10%)?;
в) дискусiйними є положення про те: що акцiонер повинен повiдомити товариство та
самих акцiонерiв про намiр продати свої акцiї; а потiм - що пiсля отримання письмового
повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, товариство
зобов’язане протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим
акцiонерам товариства? Виходить, що продаж акцiй саме третiй особi - є визначальним
при зобов’язаннi товариства здiйснити повiдомлення iнших акцiонерiв самим ПАТ? У
такому випадку акцiонер може вiдразу повiдомити товариство про продаж акцiй третiй
особi i уникнути необхiдностi повiдомляти про це iнших акцiонерiв, оскiльки товариство
все зробить за нього;
г) тут же йдеться про те, що "якщо iнше не передбачено статутом товариства,
повiдомлення акцiонерiв товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр
продати свої акцiї". Виходить, що товариство може у статутi передбачити положення
про те, що за його рахунок буде здiйснюватися повiдомлення акцiонерiв. Але навiщо
йому передбачати у статутi постiйнi та несподiванi витрати для себе?;
д) далi у цiй же частинi йдеться: "якщо акцiонери ПАТ та/або товариство не
скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що пропонуються для
продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акцiї можуть
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бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi товариству та його
акцiонерам". Навiщо акцiонеру-вiдчужувачу, чи самому товариству нести витрати
спочатку на повiдомлення всiх акцiонерiв, а потiм - продавати третiй особi акцiї за
цiною та на умовах, що повiдомленi товариству та його акцiонерам. Адже виходить,
що якщо нiхто iз акцiонерiв цього товариства i саме товариство не придбає акцiї вiдчужувач дарма витратиться, а потiм ще й не зможе продати свої акцiї третiй особi
за бiльшою цiною, щоб хоча б трохи покрити свої витрати? Для цього випадку слiд
було би скасувати обмеження щодо цiни продажу акцiй третiй особi i передбачити
правило, що за умови, якщо всi акцiонери товариства вiдмовилися вiд використання
свого переважного права, акцiонер може вiдчужити акцiї третiй особi (за встановленою
ним цiною).
Таким чином одна лише ч.4 ст.7 Закону мiстить максимальну кiлькiсть зауважень
до двох абзацiв її тексту. Мобiльнiшою уявляється ситуацiя, iз кiлькiстю акцiонерiв до
25 осiб, де передбачається можливiсть прийняття рiшення на загальних зборах методом
опитування (ст.48). Така кiлькiсть осiб надає можливостi для бiльш швидкого та менш
витратного повiдомлення акцiонерiв. Хоча питання про те, чи можна надсилати та
приймати такi повiдомлення в електронному виглядi (чи в iнший менш витратний
спосiб) залишається вiдкритим.
3. У разi порушення зазначеного у ст.7 ЗУАТ переважного права на придбання
акцiй будь-який акцiонер товариства та/або саме товариство, якщо його статутом
передбачене переважне право на придбання акцiй, має право протягом трьох мiсяцiв
з моменту, коли акцiонер чи товариство дiзналися або повиннi були дiзнатися про
таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов’язкiв
покупця акцiй. Така норма спрямована на захист прав акцiонерiв. Проте не зовсiм
зрозумiлим є вiдрахування трьохмiсячного строку з моменту, "коли акцiонер чи
товариство дiзналися або повиннi були дiзнатися про таке порушення. . . ". Для того
щоб стало можливим вирахування такого строку, потрiбно закрiпити правило про
необхiднiсть звернення до товариства акцiонера iз вiдповiдною заявою, дата прийняття
товариством якої й буде вважатися початком цього строку.
4. Позитивним є урегулювання у ст.7 порядку використання акцiонерами
переважного права на придбання акцiй у разi звернення стягнення на них у зв’язку з їх
заставою. Проте, вважаю доцiльним закрiпити таке правило й для самого товариства,
у випадку, якщо акцiонери не скористалися ним.
Уступка переважного права iншим особам не допускається. Зазначене переважне
право акцiонерiв не поширюється на випадки переходу права власностi на цiннi папери
ПАТ в результатi їх спадкування чи правонаступництва.
Нажаль, законодавець знову не передбачив випадкiв (не врахував їх iз обережностi)
поширення цього права для можливого обмiну акцiй, чи їх дарування (в тому числi
й переважного), наслiдком чого стане продовження пiдмiни при укладаннi договорiв
на якi це право поширюється, тими на якi це право не поширюється. Якщо випадки
дарування такого об’єкта власностi як акцiї пов’язанi з конкретною особою i складно
уявити, що можна передбачити правила їх дарування для iншої у Законi, - то можливим
видається врегулювання такого способу вiдчуження на локальному рiвнi, тобто за
принципом "дозволу-обмеження": дарування не заборонене, якщо таких обмежень при
використаннi переважного права не встановлено статутом товариства. Наявнiсть такої
превентивної норми, хоча й не зможе заборонити подарувати акцiї третiй особi, та все
ж буде виконувати свою попереджувальну функцiю.
Доцiльним було би прописати й випадки використання переважного права, коли
акцiї товариства обмiнюються на акцiї цього ж, або iншого товариства; надати
можливiсть обмiну акцiй на iншi об’єкти в учасникiв одного товариства iз вiдповiдною
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доплатою; зрештою, надати таке право учасникам приватного товариства, за цiною та
на умовах обмiну, що в цiлому задовольняв би учасника, який має намiр здiйснити
обмiн акцiй iз третьою особою.
Таким чином, для вiдчуження акцiй шляхом їх мiни та дарування у статтi 7
Закону достатньо буде закрiпити норму про те, що: "Реалiзацiя переважного права на
придбання акцiй приватного товариства поширюється на акцiонерiв цього товариства
у випадку їх обмiну та дарування, якщо таке право передбачене статутом приватного
акцiонерного товариства".
Висновки. На пiдставi проведеного аналiзу врегульованих у змiстi ст. 7 Закону "Про
акцiонернi товариства"положень щодо порядку вiдчуження акцiй вважаю за необхiдне
удосконалити його шляхом врахування наступних положень:
1. Передбачити варiанти дiй для товариства у випадку, якщо письмовi повiдомлення
надiйшли не вiд усiх акцiонерiв, а строк їх подання закiнчився.
2. Правило щодо повiдомлення iнших акцiонерiв про їх переважне право купiвлi
акцiй у акцiонера-вiдчужувача, не повинно поширюватися на власникiв-мiноритарiїв
(менше 10% акцiй).
3. Бiльш чiткого та послiдовного викладу потребують питання щодо повiдомлення
товариства та самих акцiонерiв про намiр продати свої акцiї третiй особi, оскiльки
тут може мати мiсце конфлiкт iнтересiв товариства та самих акцiонерiв щодо оплати
вартостi такого повiдомлення.
4. Передбачити спосiб повiдомлення акцiонерiв про вiдчуження акцiй у товариствi
iз кiлькiстю акцiонерiв до 25 осiб.
5. Скасувати обмеження щодо цiни продажу акцiй третiй особi (за цiною та на
умовах, запропонованою акцiонерам та товариству) i передбачити правило, що за
умови, якщо всi акцiонери товариства вiдмовилися вiд використання свого переважного
права, акцiонер може вiдчужити акцiї третiй особi (м. на ув. лише за встановленою ним
самим цiною).
6. Врахувати, що вiдрахування трьохмiсячного строку при порушеннi використання
переважного права ("коли акцiонер чи товариство дiзналися або повиннi були дiзнатися
про таке порушення. . . ") повинен передбачати необхiднiсть звернення до товариства
акцiонера iз вiдповiдною заявою, дата прийняття товариством якої й буде вважатися
початком цього строку.
7. Передбачити можливiсть дотримання переважного права для товариства у
випадку звернення стягнення на акцiї, у другу чергу пiсля акцiонерiв.
8. Запровадити у статтi 7 Закону норму про те, що реалiзацiя переважного права на
придбання акцiй приватного товариства поширюється на акцiонерiв цього товариства
у випадку їх обмiну та дарування, якщо таке право передбачене статутом приватного
акцiонерного товариства.
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Розвиток законодавчого регулювання аграрних вiдносин в
країнах СНД: проблеми гармонiзацiї
УДК 349.42

Аграрне законодавство країн-членiв СНД має спiльнi iсторичнi коренi, адже
формувалося у другiй половинi минулого столiття в умовах iснування єдиної
федеративної держави. Тому й сучасний розвиток цiєї галузi законодавства вiдображає
загальнi iсторичнi умови становлення та розвитку i характеризується наявнiстю
спiльних принципiв та iнститутiв.
Одночасно розвиток нацiонального законодавства кожної держави вiдбувається з
урахуванням специфiки економiчних, в тому числi аграрних, вiдносин, зумовленої
етнiчними, соцiальними, географiчними, полiтичними та iншими особливостями.
Одним iз прiоритетних напрямiв спiвробiтництва держав-членiв СНД згiдно iз
ст.20 Статуту СНД визнано сприяння зближенню нацiонального законодавства.
Проте питання щодо можливостi та доцiльностi подальшої гармонiзацiї та зближення
аграрного законодавства України i законодавства держав-членiв Спiвдружностi та
забезпечення унiфiкованого правового регулювання аграрних вiдносин в межах СНД
не є безспiрним. Особливої актуальностi це питання набуло для України в умовах
реалiзацiї стратегiчних заходiв щодо європейської iнтеграцiї.
Окремих аспектiв гармонiзацiї аграрного законодавства держав СНД торкалися
у своїх наукових дослiдженнях М. I. Козир, Г. Ю. Бистров та iншi росiйськi
автори. Питання розвитку аграрного законодавства України детально аналiзувалися
у працях В. З. Янчука, Н. I. Титової О. О. Погрiбного, В. I. Семчика, В. В. Носiка,
В. Ю. Уркевича, В. В. Янчука, I. I. Каракаша, П. Ф. Кулинича та iнших вчених. Проте
проблеми зближення нацiонального законодавства держав СНД переважно залишалися
поза межами наукових дослiджень українських вчених.
Метою статтi є здiйснення порiвняльної характеристики сучасного аграрного
законодавства України та держав СНД, аналiз ефективностi модельної законотворчостi
СНД у сферi регулювання аграрних вiдносин та визначення перспектив зближення
аграрного законодавства України та держав-членiв СНД.
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Визначальною рисою сучасного нормативно-правового забезпечення аграрних
вiдносин в Українi та державах СНД є змiщення прiоритетiв у бiк їх законодавчого
регулювання. Тому бiльша частина вiдносин у сферi сiльськогосподарського
виробництва врегульована сьогоднi актами вищої юридичної сили. Роль пiдзаконних
нормативно-правових актiв у регулюваннi суспiльних вiдносин в аграрному секторi
економiки частково збережена в Таджикистанi, Узбекистанi та деяких iнших державах.
Загальною ознакою аграрного законодавства держав Спiвдружностi є його
скерованiсть на реформування суспiльних вiдносин у сферi сiльськогосподарського
виробництва. Здiйснення земельної та аграрної реформи розпочалося ще наприкiнцi
1980-х – початку 1990-х рокiв в умовах iснування СРСР, а згодом забезпечувалося
актами нацiонального законодавства кожної держави. При цьому недосконалiсть
державної аграрної полiтики у бiльшостi країн була зумовлена вiдсутнiстю
концептуального забезпечення аграрної реформи та затвердженої на державному рiвнi
програми реформування вiдносин в АПК. Разом з тим, на вiдмiну вiд України, в деяких
державах цей недолiк було своєчасно усунуто (Росiйська Федерацiя, Азербайджан та
iн.)
Динамiчний розвиток економiчних вiдносин в країнах Спiвдружностi зумовлює
поєднання як унiфiкованого, так i диференцiйованого пiдходiв у правовому регулюваннi
аграрних вiдносин. Унiфiкацiя правового регулювання, перш за все, стосується
виробничо-господарської дiяльностi рiзних суб’єктiв аграрного господарювання. В той
же час запровадження нових органiзацiйно-правових форм виробничої дiяльностi в
сiльському господарствi вiдобразилося у прийняттi диференцiйованих актiв аграрного
законодавства, що визначають переважно особливостi внутрiшньогосподарських
вiдносин в аграрних пiдприємствах. У бiльшостi держав прийнятi законодавчi акти, що
регулюють дiяльнiсть сiльськогосподарських кооперативiв (Україна, Росiя, Казахстан,
Узбекистан), фермерських господарств (Україна, Росiя, Азербайджан, Вiрменiя,
Бiлорусь, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Молдова), особистих
селянських господарств (Україна, Росiя, Таджикистан) та iн.
Важливе мiсце в системi аграрного законодавства займають акти, що регулюють
окремi види сiльськогосподарської виробничої дiяльностi аграрних суб’єктiв. Так,
у багатьох країнах Спiвдружностi прийнятi законодавчi акти з питань насiнництва
(Україна, Росiя, Бiлорусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан), племiнного
тваринництва (Україна, Бiлорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан),
виробництва зерна (Україна, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан), виноградарства
(Україна, Молдова, Азербайджан), бджiльництва (Україна, Казахстан, Таджикистан)
та iнших галузей сiльськогосподарського виробництва. В деяких державах окрему
увагу присвячено законодавчому регулюванню iсторично традицiйних видiв
сiльськогосподарської виробничої дiяльностi: розведенню коней (Азербайджан),
плодовому виробництву (Молдова), чайному виробництву (Азербайджан), розвитку
бавовняної галузi (Казахстан) тощо.
Iстотна частина нормативно-правових актiв аграрного законодавства присвячена
питанням державного регулювання аграрного сектора економiки та АПК в
цiлому. При цьому загальною рисою таких актiв є закрiплення заходiв державної
пiдтримки сiльськогосподарських товаровиробникiв. Бiльшiсть держав застосовують
економiчнi важелi впливу на сферу сiльськогосподарського виробництва, що
стосуються фiнансово-кредитного механiзму, системи оподаткування, цiноутворення,
агроекологiчного регулювання та iнших напрямiв. На законодавчому рiвнi основнi
засади державного регулювання та пiдтримки сiльського господарства закрiпленi в
Українi, Росiйськiй Федерацiї, Молдовi, Казахстанi, Киргизстанi та iнших державах.
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На сьогоднi важливим перспективним напрямом розвитку аграрного законодавства
в багатьох державах є його галузева кодифiкацiя. При цьому бiльшiстю вчених
обґрунтовується необхiднiсть розробки Аграрних кодексiв вiдповiдних держав [1, с. 1216; 2, с. 166-160; 3, с. 8].
Таким чином, аграрне законодавство України та держав-членiв СНД
характеризується загальними тенденцiями та закономiрностями розвитку. Разом з
тим, потреби майбутньої унiфiкацiї аграрного законодавства СНД повиннi визначатися
з урахуванням нацiонально-полiтичних перспектив розвитку кожної держави.
Ще в перiод iснування СРСР ученими визнавалося, що ”вiдмiнностi в однотипних
актах рiзних союзних республiк є своєрiдним резервом подальшого вдосконалення
республiканського законодавства, а сам факт прийняття рiзними республiками
неоднакових рiшень щодо одного й того ж питання може розглядатися як
легальний експеримент у сферi нормотворчостi, що полегшує всiм республiкам пошук
оптимального вирiшення конкретного питання” [4, с. 199].
Сьогоднi
основними
методами
унiфiкацiї
законодавства
вважаються:
”систематизацiя нацiонального законодавства, iмплементацiя норм мiжнародного
права у нацiональне законодавство, його адаптацiя до вимог мiжнародного права
тощо” [5, с. 921]. Процес унiфiкацiї аграрного законодавства передбачає здiйснення
кожною державою цiлого комплексу заходiв, спрямованих на розробку механiзму
реалiзацiї цiльових програм, вдосконалення державної полiтики в галузi АПК,
здiйснення спiльних заходiв щодо забезпечення продовольчої безпеки i пiдвищення
ефективностi сiльськогосподарського виробництва.
Одним iз важливих засобiв унiфiкацiї законодавства є також вироблення
одноманiтних норм, що враховують особливостi однорiдних суспiльних вiдносин
[4, c. 181, 192]. У зв’язку з цим iстотна увага в СНД придiляється модельнiй
законотворчостi, яка вважається ”цивiлiзованою формою мiжнародної взаємодiї та
взаємодопомоги у правотворчiй та законотворчiй сферах” [6, с. 2] та забезпечує
”визначення вектору розвитку загального i галузевого правового регулювання” [7, с. 6].
За час iснування СНД було прийнято бiльше 30 модельних актiв, присвячених
регулюванню вiдносин в АПК. Особливе значення мали прийнятi Модельнi закони
”Про безпеку поводження з пестицидами i агрохiмiкатами (1998 р.), ”Про насiння”
(2004 р.), ”Про охорону ґрунтiв” (2007 р.), норми яких в тiй чи iншiй мiрi
вiдображенi в нацiональному законодавствi держав Спiвдружностi. У 1998 роцi
Україною та iншими державами СНД було укладено Угоду про спiльний аграрний
ринок держав-учасниць Спiвдружностi незалежних держав. А в 2002 роцi представники
дев’яти держав (в тому числi України) пiдписали Концепцiю узгодженої аграрної
полiтики держав-учасниць СНД, якою передбачено комплекс заходiв, спрямованих
на створення спiльного аграрного ринку, ведення узгодженої бюджетної, кредитної,
цiнової, податкової полiтики, системи страхування у сферi сiльськогосподарського
виробництва. При цьому держави, що пiдписали Концепцiю, погодилися брати до уваги
економiчнi перетворення в аграрному секторi країн Спiвдружностi при переходi до
ринкових вiдносин, вiдмiнностi у природних та економiчних умовах агропромислового
виробництва.
Проте слiд визнати, що iмплементацiя у нацiональне законодавство модельних
норм та норм мiждержавних угод не завжди була успiшною, що пояснювалося
рiзним економiчним рiвнем розвитку країн, особливими нацiональними iнтересами,
полiтичними умовами тощо.
Крiм того, мiжнародна практика свiдчить про наявнiсть проблем реалiзацiї
модельних актiв у зв’язку з вiдсутнiстю чiткого механiзму їх iмплементацiї у чинне
законодавство [7, с. 6]. До загальних проблем унiфiкацiї законодавства держав СНД
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вченi також вiдносять: намагання країн Спiвдружностi законодавчо закрiпити iснуючi
особливостi менталiтету i правосвiдомостi в нацiональному законодавствi, укрiпити
суверенiтет, сформувати своє законодавство з урахуванням iнтересiв сусiднiх держав
(Молдова - Румунiя) чи Євросоюзу (Україна, Грузiя) [7, с. 21].
Нинiшня позицiя України у багатьох випадках теж засвiдчує виваженiсть пiдходiв
до гармонiзацiї нацiонального законодавства держав-членiв СНД. Так, при пiдписаннi
Стратегiї економiчного розвитку Спiвдружностi незалежних держав на перiод до 2020
року (2008 р.) Україною було зроблено застереження щодо неможливостi виконання
положень Стратегiї, якi можуть суперечити стратегiчним прiоритетам i правовим
параметрам iнтеграцiї України в ЄС та договiрним зобов’язанням, взятим Україною,
як членом СОТ, а також тих положень, що торкаються гармонiзацiї i зближення
нацiонального законодавства в рамках СНД.
Така позицiя нашої держави є цiлком виправданою. Тим бiльше, Україна, визнаючи
одним iз прiоритетiв економiчну iнтеграцiю та спiвробiтництво в межах СНД, не
пiдписувала Договору про створення Економiчного Союзу (1993 р.) (хоча вважається
його асоцiйованим членом) та надає перевагу двостороннiм мiждержавним вiдносинам
у межах Спiвдружностi.
Тому видається, що зближення аграрного законодавства країн СНД може
здiйснюватися лише з урахуванням конкретних соцiально-економiчних умов
господарювання в АПК, а також територiальних, демографiчних, нацiональних,
полiтичних особливостей кожної держави. При цьому сумнiвними видаються висновки
учених про можливiсть формування єдиної правової системи СНД на основi процесiв
взаємодiї та взаємовпливу нацiональних правових систем [6, с. 6].
При цьому спiрним на сьогоднi є статус нашої держави як члена СНД, оскiльки
Україна не пiдписувала Статуту СНД (1993 р.), хоча й була засновником Спiвдружностi
за Договором про створення СНД (1991 р.)
Особливе значення у контекстi дослiджуваних проблем має також членство України
з 2008 року в СОТ, що покладає на нашу державу певнi зобов’язання. Зокрема, Україна
повинна законодавчо забезпечити такий розвиток торгiвлi сiльськогосподарською
продукцiєю з країнами-членами СОТ, який вiдповiдав би основним правилам, що
використовуються в торгiвлi мiж ними [8, c. 64; 9, с. 69]. Враховуючи той факт, що
на сьогоднi зберiгається позитивна тенденцiя щодо майбутнього вступу до СОТ Росiї,
Бiлорусi та iнших країн СНД, розвиток аграрного законодавства в цих державах мав
би пiдпорядковуватися аналогiчним цiлям.
При цьому потреби унiфiкацiї аграрного законодавства СНД не завжди
узгоджуються з перспективами європейської iнтеграцiї України. Тому на сьогоднi
прiоритетним напрямом розвитку нацiональної системи законодавства на державному
рiвнi визнано його адаптацiю до законодавства Європейського Союзу [10]. Це, водночас,
не виключає можливостей певного зближення нацiонального законодавства держав
СНД з метою економiчного та iнших видiв спiвробiтництва.
Вiрно зазначає С. А. Калiнiн, що ефективнiсть правової iнтеграцiї залежить вiд
чiтко виявлених її меж, якi забезпечують можливiсть аналiзу iнтеграцiйних процесiв на
предмет їх вiдповiдностi нацiональним цiнностям та iнтересам, вимогам забезпечення
суверенiтету i безпеки держави [11, с. 47-48].
Таким чином, подальший розвиток аграрного законодавства країн СНД
повинен сприяти економiчному спiвробiтництву та пiдвищенню ефективностi
сiльськогосподарського виробництва. Одночасно позитивний досвiд удосконалення
законодавства в iнших державах може слугувати емпiричною базою для наукового
обґрунтування перспективних напрямiв розвитку нацiональної системи законодавства
та його окремих галузей в Українi. Майбутнє зближення аграрного законодавства
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України та країн СНД може вiдбуватися лише з урахуванням нацiонально-полiтичних
перспектив розвитку кожної держави, особливостей правової, економiчної, полiтичної
та соцiальної системи суспiльства. При цьому прiоритетним напрямом є двостороннi
мiждержавнi вiдносини, спрямованi на розвиток економiчного спiвробiтництва та
пiдтримку сiльськогосподарських товаровиробникiв.
У зв’язку з цим важливими напрямами майбутнiх наукових дослiджень є
обґрунтування концептуальних засад економiчного та аграрного спiвробiтництва
України та держав СНД i розробка пропозицiй щодо їх законодавчого забезпечення.
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Багай Н. О. Розвиток законодавчого регулювання аграрних вiдносин в країнах СНД:
проблеми гармонiзацiї.
У статтi автором здiйснено порiвняльну характеристику сучасного аграрного законодавства України
та держав СНД. Дослiджено проблеми iмплементацiї у нацiональне законодавство України модельних
законiв СНД. Охарактеризовано напрями унiфiкацiї аграрного законодавства СНД з урахуванням
перспектив європейської iнтеграцiї України.
Ключовi слова: законодавство держав-членiв СНД, аграрне законодавство України, модельна
законотворчiсть, унiфiкацiя аграрного законодавства СНД.
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Багай Н. О. Развитие законодательной регуляции аграрных отношений в странах СНГ:
проблемы гармонизации.
В
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законодательства Украины и государств СНГ. Исследованы проблемы имплементации в национальное
законодательство Украины модельных законов СНГ. Охарактеризованы направления унификации
аграрного законодательства СНГ с учетом перспектив европейской интеграции Украины.
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Bagay N.O. Development Of The Legislative Regulation Of Agrarian Relations In The
Countries Of The Cis: Problems Of Harmonization.
In the article an author is carry out comparative description of modern agrarian legislation of Ukraine and
the states the CIS. It is investigated problems of implementation in the national legislation of Ukraine of
model laws of the CIS. Directions of standardization of agrarian legislation of the CIS are characterized with
consideration the prospects of European integration of Ukraine.
Keywords: legislation of states-members of the CIS, agrarian legislation of Ukraine, model law making,
standardization of agrarian legislation of the CIS.

Мороз Г. В.

Правове регулювання громадського екологiчного контролю
УДК 349.6

До прiоритетних напрямкiв контролю в Українi В. М. Гаращук вiдносить саме
контроль за пiдтриманням екологiчної безпеки або екологiчний контроль [1, с. 133-134].
У науцi немає однозначного розумiння i тлумачення контролю. Однак, чiтко
доводиться значущiсть офiцiйного соцiального контролю як елементу механiзму
правового регулювання. На думку М. М. Новiкова, контроль є невiд’ємною
умовою реанiмацiї деформованої системи правового взаємозв’язку мiж державою i
громадянським суспiльством [2, с. 12].
Л. М. Здоровко, узагальнивши пiдходи рiзних вчених щодо визначення сутностi
цiєї категорiї, зазначає, що пiд контролем однi автори розумiють сукупнiсть процесiв
у соцiальнiй системi (суспiльствi, соцiальнiй групi, органiзацiї), за допомогою яких
забезпечується слiдування певним “зразкам” дiяльностi, а також додержання обмежень
у поведiнцi, порушення яких негативно позначається на функцiонуваннi системи. Iншi
таким вважають механiзм, за допомогою якого суспiльство та його пiдроздiли (групи,
органiзацiї) забезпечують додержання певних обмежень, умов, порушення яких завдає
шкоди функцiонуванню системи. На думку третiх авторiв, соцiальний контроль – це
цiлiсна система всiх соцiальних регуляторiв (державних i суспiльних iнститутiв, права,
моралi, звичаїв, традицiй, установок) [3, с. 7-8].
Теоретичнi та практичнi аспекти екологiчного контролю неодноразово
висвiтлювалися на сторiнках юридичної лiтератури [4, с. 65-75; 5; 6, с. 125-126;
7]. Детальне дослiдження даного питання проведено А. К. Голiченковим. Вчений
визначив екологiчний контроль таким чином: 1) як функцiю управлiння – систему
дiй по збиранню iнформацiї про пiдконтрольнi об’єкти, її обробцi, оцiнцi i передачi
для прийняття управлiнських рiшень у заздалегiдь визначених цiлях; 2) як гарантiю
екологiчної дiяльностi – спосiб забезпечення реалiзацiї всiх iнших функцiй екологiчного
управлiння, елемент економiчного механiзму розв’язання екологiчних проблем, а акти
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застосування права, що видаються для або в процесi його здiйснення, - елемент
правового механiзму природокористування та охорони довкiлля; 3) як правову форму
екологiчної дiяльностi – систему дiй по забезпеченню додержання законодавства про
екологiчну безпеку, про охорону довкiлля, про використання природних ресурсiв,
застосування передбачених ним примусових заходiв, а також формування нового
законодавства, адекватного змiнам, що вiдбуваються в цiй галузi, в тому числi шляхом
прямого контролю, експертизи законопроектiв [8, с. 9-10].
Видiляють такi види екологiчного контролю: державний, вiдомчий, виробничий i
громадський. У Земельному кодексi України передбачено i такий рiзновид контролю,
як самоврядний (здiйснюється сiльськими, селищними, мiськими, районними та
обласними радами). Закон України ”Про охорону навколишнього природного
середовища” визначає два види екологiчного контролю у галузi охорони навколишнього
природного середовища: державний та громадський. Завданням даної статтi є
з’ясування характерних особливостей громадського екологiчного контролю, а саме:
визначення суб’єктiв його здiйснення, можливостей таких суб’єктiв у процесi реалiзацiї
контрольних функцiй та органiзацiйних засад їх практичного втiлення.
Комплексне дослiдження iнституту громадського екологiчного контролю проведено
О. Б. Федоровською. Вчена пропонує визначати громадський екологiчний контроль
як вид екологiчного контролю, який здiйснюють громадськi iнспектори з охорони
довкiлля чи окремих природних ресурсiв, громадськi органiзацiї та окремi громадяни,
зацiкавленi у нормальному станi навколишнього природного середовища, з метою
перевiрки дотримання всiма пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд
форм власностi, державними органами, їх посадовими особами, а також громадянами
вимог природоохоронного законодавства [7,с. 16].
Суб’єктами здiйснення громадського контролю у галузi охорони навколишнього
природного середовища вiдповiдно до ст.36 Закону України ”Про охорону
навколишнього природного середовища” та Положення про громадських iнспекторiв з
охорони довкiлля затвердженого наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв
України вiд 27 лютого 2002 року № 88 є громадськi iнспектори з охорони довкiлля.
Не є позитивним моментом у правовому регулюваннi громадського екологiчного
контролю вiдсутнiсть у ст.36 Закону України ”Про охорону навколишнього природного
середовища” повного перелiку суб’єктiв його здiйснення. Буквальне тлумачення
громадського екологiчного контролю тiльки як дiяльностi громадських iнспекторiв
значно звужує участь громадськостi в здiйсненнi екологiчного контролю [9, с. 142],
бiльше того – не вiдповiдає дiйсностi. Якщо проаналiзувати права громадських
iнспекторiв з охорони довкiлля, то окремi з них реалiзуються також iншими
суб’єктами громадськостi (наприклад, право брати участь у проведеннi громадської
екологiчної експертизи, право одержувати в установленому порядку iнформацiю
про стан навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу
на нього та заходи, що вживаються для полiпшення екологiчної ситуацiї). Це
додатково пiдтверджує необхiднiсть прямого законодавчого визначення усiх суб’єктiв
громадського екологiчного контролю з конкретизацiєю повноважень кожного з них.
З урахуванням такої ситуацiї громадський екологiчний контроль в Українi можна
розглядати у двох аспектах: у вузькому його розумiннi, як це визначено безпосередньо
в Законi ”Про охорону навколишнього природного середовища”, та у широкому аспектi,
як це випливає iз прав громадян та повноважень громадських об’єднань, закрiплених
у законодавствi України. По-сутi, будь-яка участь громадян у процесi прийняття
екологiчно значущих рiшень мiстить певнi елементи контрольної дiяльностi [10, с. 95],
принаймнi кожнiй iз них притаманне контролююче забарвлення.
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В лiтературi видiляють такi механiзми реалiзацiї громадського екологiчного
контролю:
1) полiтичний механiзм безпосереднього вирiшення громадськiстю екологiчних
проблем, який може розвиватися двома шляхами, а саме через: а) референдуми; б)
процедуру обговорення населенням екологiчно значимих питань;
2) адмiнiстративний механiзм участi громадськостi у вирiшеннi екологiчних
проблем, правову основу якого складають нормативнi акти господарського (про
планування, проектування, розмiщення, будiвництво, введення в експлуатацiю,
експлуатацiя промислових пiдприємств) та екологiчного (про надання природних
об’єктiв у користування, про екологiчну експертизу i iн.) законодавства.
3) судовий механiзм впливу громадян на прийняття екологiчно значимих рiшень,
правову основу якого складає законодавство про оскарження до суду неправомiрних
дiй органiв державної влади та їх посадових осiб [11, с. 83-85].
Це пiдтверджує той факт, що ознаки контрольної дiяльностi пронизують практично
усi сфери громадської природоохоронної дiяльностi.
З iншого боку, дiяльнiсть суб’єктiв громадського екологiчного контролю загального
характеру (якi не мають статусу громадського iнспектора) назвати контролем
можна тiльки зi значною часткою умовностi, оскiльки в роботi багатьох iз них
вiдсутнi обов’язковi ознаки контролю – право втручатися в оперативну дiяльнiсть
пiдконтрольного суб’єкта i право притягувати винних до вiдповiдальностi. Такi
можливостi законодавство надає саме громадським iнспекторам з охорони довкiлля.
Тобто, громадськi iнспектори надiленi бiльш широким колом повноважень для
здiйснення контрольної дiяльностi порiвняно з iншими суб’єктами громадського
екологiчного контролю. Особливої уваги заслуговує можливiсть не тiльки надавати
допомогу органам державного екологiчного контролю, а також певною мiрою
контролювати їхню дiяльнiсть у процесi проведення спiльних перевiрок додержання
пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi i громадянами вимог
природоохоронного законодавства.
Органiзацiю та координацiю дiяльностi громадських iнспекторiв здiйснюють тiльки
органи, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства охорони навколишнього
природного середовища України, тодi як ранiше (до 1999 року) це здiйснювали i
громадськi природоохороннi формування, що, на нашу думку, є кроком назад у
правовому регулюваннi громадського контролю у сферi охорони довкiлля. Це свiдчить
про надмiрну прив’язанiсть громадських iнспекторiв до осiб, якi їх призначають, та
органiв, якi органiзовують та координують їхню дiяльнiсть. Пiдтвердженням цьому
є, наприклад, те, що громадський iнспектор вправi проводити рейди та перевiрки i
складати акти перевiрок за направленням (видiлено мною. – Г. М. ) органу Мiнiстерства
охорони навколишнього природного середовища України або ж спiльно(видiлено мною.
– Г. М. ) з працiвниками органiв Мiнохорони природи. Надання певної автономiзацiї
у здiйсненнi повноважень громадськими iнспекторами сприяло би пiдвищенню їх
iнiцiативностi, а в результатi – ефективностi виконання покладених на них обов’язкiв.
Громадський iнспектор надiлений на сьогоднi досить суттєвими повноваженнями.
Разом з тим, в лiтературi вказується на те, що останнiм часом iнститут громадського
iнспектора став не дуже популярним. Причин цього багато, зокрема, економiчнi, адже
робота громадських iнспекторiв не оплачується i здiйснюється без увiльнення вiд
основної роботи. З iншої сторони це пов’язано з вiдсутнiстю належної пiдготовки
iнспекторiв: їх навчання та атестацiя, за незначними винятками, проводились та
проводяться суто формально. У зв’язку з цим мали мiсце випадки зловживань з боку
громадських iнспекторiв своїми повноваженнями [10, с. 103]. Тому в законодавствi
доцiльно було би передбачити вiдповiднi пiльги (норми-заохочення) для громадських
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iнспекторiв, якi би сприяли їх зацiкавленостi у здiйсненнi своїх повноважень вiдповiдно
до вимог законодавства.
Отже, громадськi iнспектори з охорони довкiлля є спецiальними суб’єктами
здiйснення громадського екологiчного контролю, що надiленi особливими, не
властивими iншим суб’єктам громадськостi повноваженнями в цiй сферi. Навряд чи
доцiльним було би надання таких повноважень (пов’язаних iз проведенням перевiрок,
складанням протоколiв) представникам громадських природоохоронних органiзацiй
чи взагалi окремим громадянам, якi не мають статусу громадського iнспектора,
оскiльки така кiлькiсть контролюючих суб’єктiв могла би негативно вiдобразитись на
нормальному функцiонуваннi пiдприємств та органiзацiй. Прямий зв’язок громадських
iнспекторiв охорони довкiлля з громадськими природоохоронними об’єднаннями мiг
би забезпечуватися законодавчим встановленням положення про те, що кандидатури
Державнiй екологiчнiй iнспекцiї для призначення громадських iнспекторiв подаються
громадськими природоохоронними об’єднаннями. Але самi громадськi iнспектори в
системi їх повноважень не повиннi бути позбавленi загальних можливостей впливу,
якi згiдно з законодавством мають будь-якi громадяни чи громадськi органiзацiї.
Iншi суб’єкти громадськостi в процесi природоохоронної дiяльностi також
здiйснюють наданi їм законодавством певнi контрольнi повноваження, наприклад, у
процесi участi в ОВНС, у правотворчiй дiяльностi тощо. Вiдповiдно до Положення
про громадських iнспекторiв з охорони довкiлля названi види дiяльностi взагалi не
входять до кола повноважень громадського iнспектора, що, на нашу думку, не є
виправданим, оскiльки громадський iнспектор є одним iз суб’єктiв громадськостi, а
тому повинен мати такi ж можливостi впливу на прийняття екологiчно значимих
рiшень, як i окремi громадяни чи iншi суб’єкти громадськостi. Хоча прямої вказiвки
в законодавствi про це немає, однак загалом не суперечить йому. Мiж тим, перелiк
повноважень громадського iнспектора, визначений в п.5 Положення, є вичерпним.
Через те на практицi можливi непорозумiння, зумовленi виконанням громадським
iнспектором додаткових функцiй, якi прямо не передбаченi у вказаному Положеннi,
в якостi одного iз суб’єктiв екологiчної громадськостi, чого можна було б уникнути
шляхом внесення змiн у дiюче законодавство. У зв’язку з цим, в Законi України
”Про охорону навколишнього природного середовища” статтю 36 доцiльно було би
сформулювати наступним чином: ”Громадський екологiчний контроль здiйснюється
громадськими природоохоронними об’єднаннями та окремими громадянами в межах їх
повноважень та прав, визначених законодавством. Спецiальними суб’єктами здiйснення
екологiчного контролю виступають громадськi iнспектори в галузi охорони довкiлля,
якi, крiм загальних прав, що забезпечують участь громадськостi в дiяльностi по охоронi
довкiлля, надiленi додатковими правами контрольного характеру. Їх статус визначений
Положенням про громадських iнспекторiв охорони довкiлля.”
Законодавство про громадський контроль загалом потребує подальшого розвитку.
На думку В. М. Гаращука, доречно на законодавчому рiвнi закрiпити напрямки
контрольної дiяльностi громадських контролюючих утворень, принципи та правила
здiйснення такого контролю, його юридичного оформлення, взаємодiї громадськостi
з правоохоронними органами та спецiалiзованими контролюючими структурами,
механiзм вiдповiдальностi державних структур та їх посадових осiб за невиконання або
неякiсне чи несвоєчасне виконання законних вимог громадськостi. Вчений пропонує
прийняти закон ”Про громадський контроль в Українi” (умовна назва). На думку
автора, можливий i iнший напрямок: розробити узагальнюючий законопроект ”Про
контроль в Українi” (умовна назва), де цi питання виокремити в самостiйний роздiл
12, с. 18 .
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На думку О. Б. Федоровської, найбiльш ефективним шляхом удосконалення
правового регулювання громадського екологiчного контролю, є використання
можливостей, пов’язаних з кодифiкацiєю екологiчного законодавства в Українi, тобто
внесення до Екологiчного кодексу роздiлу ”Екологiчний контроль” i видiлення у
ньому окремої глави ”Громадський екологiчний контроль”. Ця глава має узагальнити
i конкретизувати всi чиннi на даний перiод норми, якими регулюються вiдносини у
галузi громадського екологiчного контролю [7, с. 13].
Дiйсно, питання контролю у галузi використання природних ресурсiв i охорони
довкiлля, зокрема громадського екологiчного контролю, потребує бiльш детальної
конкретизацiї у вiдповiдному нормативно-правовому актi. Вiдповiдно до Постанови
Верховної Ради України вiд 5 березня 1998 року ”Про Основнi напрями
державної полiтики України у галузi охорони довкiлля, використання природних
ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки” кодифiкацiя першочергових актiв
екологiчного законодавства включає пiдготовку проектiв нормативно-правових актiв,
якi затверджує Кабiнет Мiнiстрiв України, серед яких Положення про екологiчний
контроль. В даному нормативному актi належне мiсце повинно бути вiдведене
питанням здiйснення громадського екологiчного контролю. З метою удосконалення
чинного екологiчного законодавства вважаємо також доцiльним врахувати викладенi
мiркування щодо необхiдностi чiткого визначення статусу громадського iнспектора
охорони довкiлля та iнших суб’єктiв громадського екологiчного контролю.
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Стаття присвячена дослiдженню особливостей iнституту громадського екологiчного контролю.
Аналiзується лiтература, законодавство з даного питання. Висловлюються власнi думки та вносяться
пропозицiї з удосконалення чинного законодавства в цiй сферi.
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Статья посвящена исследованию особенностей института общественного экологического контроля.
Анализируется литература, законодательство по данному вопросу. Высказываются собственные
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Moroz G.V. The Legal Regulation of the Public Ecological Control
The article is dedicated to the research of the public ecological control institute. The literature and legislation
dealing with this problem are being analyzed. The suggestions concerning the improvement of the valid
legislation in this sphere as well as the particular point of view are being brought in.
Keywords: ecological control, public ecological control, public, public inspector.

Романко С. М.

Питання реалiзацiї права споживачiв на бiологiчну безпеку
харчової продукцiї
УДК

Метою даної статтi є дослiдження реального механiзму забезпечення права
споживачiв на бiологiчну безпеку харчової продукцiї, яке тiсно пов’язане iз реалiзацiєю
права на отримання достовiрної iнформацiї про вмiст у продуктi генетично
модифiкованих органiзмiв (ГМО) чи продуктiв, виготовлених iз застосуванням ГМО.
Актуальнiсть цього питання не викликає сумнiвiв, про що свiдчать активнi науковi
дослiдження Н.Мельничук[1], Н. О. Мєдвеєдєвої[2], Л. В. Струтинської-Струк [3],
П. Х. Пономарьова i I. В. Донцової [4] та iнших вчених.
Сучасне українське суспiльство наразi не пiдготоване до свiдомого переходу на
продукти харчування, якi мiстять ГМО, чи отриманi в процесi генно-iнженерної
дiяльностi, хоча несвiдомо уже доволi давно їх споживає i мимоволi виступає матералом
для генетичних експериментiв над своїм здоров’ям. В лiтературi наводяться списки
свiтових компанiй, якi використовують ГМО чи сировину iз вмiстом ГМО у виробництвi
харчової продукцiї – Nestle, Danone, Mc Donald’s, Coca-Cola, Mars, Hershey’s, Pepsi
Сo, Heinz та деякi iншi [4, с. 42-43]. Проте на упакуваннi їхньої продукцiї в Українi
– жодної iнформацiї про це. Крiм того, на ринок України можуть потрапити сировина
i продукти харчування, якi мiстять ГМО, вiд постачальникiв з Росiйської Федерацiї,
в якiй офiцiйно дозволено для використання в харчовiй промисловостi i реалiзацiї
136

населенню без обмежень 15 видiв продовольчої сировини з ГМ джерел та 5 ГМО, якi
використовуються при виробництвi столового та етилового спирту та у крохмальнопатоковiй промисловостi. В Українi такого, або схожого, перелiку немає. Незаконно,
але цiлком вiльно використовують соєвi концентрати, очищенi соєвi бiлки, кормовi
добавки у птахiвництвi, партiями завозяться продукти, якi не перевiряються на вмiст
ГМО. Офiцiйно в Українi не вирощують генетично модифiкованi культури, а за
неофiцiйними даними на приватних дiлянках i в малих фермерських господарствах
вирощують картоплю, кукурудзу, рiпак, сою (станом на 2007 р. – бiльше 1 млн.
га). У зв’язку з цим виникає необхiднiсть у посиленнi контролю за їх ввезенням,
транзитом та використанням [4, с. 7]. Особливе занепокоєння, що пiдкреслювалось
i на Всекраїнськiй конференцiї “Бiобезпека для України: стан та перспективи”
(28.02.2007 р.) викликає те, що досi в свiтi не iснує наукового обґрунтування i
гарантiй безпечностi споживання ГМО людьми i сiльськогосподарськими тваринами
в довгостроковiй перспективi, вiдсутня обґрунтована державна оцiнка доцiльностi,
необхiдностi та корисностi вiд впровадження ГМО; вiдсутнiй жорсткий контроль за
якiстю генетично модифiкованої продукцiї, лабораторне обладнання, а державний
кордон вiдкритий для про проникнення ГМО на територiю України; широкий загал
населення України не поiнформований про те, що таке ГМО, їх вплив на людей,
тварин, довкiлля, доцiльнiсть їх використання у сiльському господарствi тощо, що
унеможливить розвиток натурального органiчного землеробства, тваринництва, якi
сьогоднi є основною експортною складовою, джерелом продовольчого забезпечення в
Українi; немає механiзмiв залучення громадськостi до прийняття рiшень з питань ГМО.
Одним iз напрямкiв контролю за використанням ГМО на даний час є лiцензування
вiдповiдної господарської дiяльностi, передбачене п. 78 ст.9 Закону України ”Про
лiцензування певних видiв господарської дiяльностi” тiльки для ГМО у замкнених
системах. У вiдкритих системах в Українi використання ГМО здiйснюється пiсля
державної реєстрацiї.
У статтi 42 Конституцiї України зазначено: “Держава захищає права споживачiв,
здiйснює контроль за якiстю i безпечнiстю продукцiї та усiх видiв послуг i робiт,
сприяє дiяльностi громадських органiзацiй споживачiв”. Пiдвидом загальної безпеки
продукцiї є її бiологiчна безпека як стан середовища життєдiяльностi людини, при
якому вiдсутнiй негативний вплив його чинникiв (бiологiчних, хiмiчних, фiзичних)
на бiологiчну структуру i функцiю людської особи в теперiшньому i майбутнiх
поколiннях, а також вiдсутнiй незворотнiй негативний вплив на бiологiчнi об’єкти
природного середовища (бiосферу) та сiльськогосподарськi рослини i тварини [5].
Захист прав споживачiв на бiобезпеку продукцiї на сьогоднi реалiзується в межах
правовiдносин, врегульованих Законом України ”Про захист прав споживачiв” [6] та
Законом України ”Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi,
транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв”. Аналiз цих
законiв та iнших актiв чинного законодавства у дослiджуванiй сферi свiдчить про
те, що основним порушенням права споживачiв на бiобезпеку продукцiї є ненадання
достовiрної, своєчасної, повної, доступної iнформацiї про дану продукцiю, передбачене
ст.15 Закону України ”Про захист прав споживачiв”, у п.5 якої зазначається, що
iнформацiя про продукцiю повинна мiстити позначку про наявнiсть у її складi
генетично модифiкованих компонентiв. На даний час iнформування населення про
вмiст у продукцiї ГМО-компонентiв врегульовано також Нацiональним стандартом
ДСТУ 4518-2008 “Продукти харчовi. Маркування для споживачiв”[7] та Постановою
КМУ ”Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктiв, якi мiстять
генетично модифiкованi органiзми або виробленi з їх використанням та вводяться
в обiг”[8]. Щодо Постанови вiд 13 травня 2009 року, то в момент прийняття вона
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передбачала, що з 1 липня 2009 року всi виробники харчових продуктiв, вмiст ГМО
у яких становить понад 0,1 вiдсотка, будуть зобов’язанi етикетувати свою продукцiю,
як таку, що мiстить ГМО. Проте 1 липня 2009 року прийнято Постанову КМУ №661
”Про внесення змiн до постанови КМУ вiд 13 травня 2009 р. № 468” [9], яка унiфiкує
вiдсоток наявностi ГМО, що пiдлягає етикетуванню, до законодавства ЄС на рiвнi 0,9%.
Ця норма створює пiдстави для реалiзацiї вимог Нацiонального стандарту ДСТУ 45182008 “Продукти харчовi. Маркування для споживачiв”, основним недолiком якого є
вiдсутнiсть вимоги обов’язкового маркування продуктiв iз ГМО. Цей стандарт вимагає
вiд виробникiв вказувати на пакуваннi та етикетках харчових продуктiв всi iнгредiєнти,
якi входять до складу продуктiв i називати продукти своїми iменами, а не видавати за
iншу продукцiю.
Безумовно позитивним є положення цього стандарту про те, що iнформацiю про
такi властивостi продуктiв як “Вирощений з використанням лише органiчних добрив”,
“Вирощений без використання пестицидiв”, “Вiтамiнiзований”, “Без консервантiв”
дозволено розмiщувати на етикетцi продукту лише за наявностi у виробника
документального пiдтвердження цiєї iнформацiї вiдповiдними центральними органами
виконавчої влади згiдно з установленим порядком. Повинна наноситись iнформацiя
щодо застосування пiд час виготовлення продукту харчових добавок, бiологiчно
активних добавок до їжi, генетично модифiкованої сировини. Крiм правдивої
iнформацiї на етикетках та пакуваннi виробникам доведеться змiнювати i шрифт
тексту, оскiльки, iнодi, вдаючись до хитрощiв, виробники розмiщують iнформацiю так,
що прочитати її стає доволi проблематично.
За даними екологiв у магазинах масово продаються немаркованi продукти,
що мiстять ГМО. Офiцiйнi вiдомостi про це вiдсутнi. Органи, якi вiдповiдальнi
за несанкцiоноване вирощування, розповсюдження, виробництво, iмпорт генетично
модифiкованих насiння, сировини, харчових продуктiв, системного аналiзу ринку
цих продуктiв в Українi не проводили. Проте перша ж перевiрка в акредитованiй
лабораторiї 45 зразкiв харчових продуктiв, вiдiбраних як зразки у супермаркетах м.
Києва (ковбаснi вироби, рибнi товари, товари дитячого харчування) показало, що
майже 50% цих продуктiв мiстили ГМО, а вiдповiдне маркування було вiдсутнє [4,
c. 110]. Натомiсть повсюдно використовується можливiсть добровiльного етикетування
продукцiї без ГМО вiдповiдною позначкою, передбачена п.4 Постанови № 661, i часто
це продукти, у яких ГМО не може мiститись внаслiдок вiдсутностi бiлка у їх складi.
Ця норма вводить споживача в оману, створюючи додатковий неоправданий прiоритет
такої продукцiї як екологiчно чистої, iз вищою якiстю, нiж продукти, якi такої
iнформацiї не мiстять.
Для того, щоб ПКМУ вiд 13.05.09 року почала дiяти, необхiдно мати лабораторнi
данi про вмiст у продуктах ГМО. Проте ще не створено достатньої кiлькостi
лабораторiй, якi могли б охопити контролем насiння, iнгредiєнти, продукти
харчування на всiй територiї України. Основними причинами є брак фiнансування
та квалiфiкованих фахiвцiв. Iснуюча Київська лабораторiя молекулярно-генетичних
дослiджень не в змозi здiйснити усi необхiднi лабораторнi дослiдження на предмет
вмiсту ГМО в Українi. Крiм того, такi аналiзи є досить дорогими i проводити
випробування таких продуктiв акредитована лабораторiя має перевiреними та
затвердженими у встановленому порядку методиками. Нi одного, нi другого в
Українi поки що немає. Методики мають розроблятись на основi прийнятих ”методом
пiдтвердження” стандартiв ДСТУ СEN/TS 15568:2008, ДСТУ ISO 21569:2008 та
деяких iнших[10]. Управлiння з питань екологiї та природних ресурсiв та Мiнiстерство
охорони здоров’я України надiленi правом здiйснювати екологiчну експертизу ГМО, якi
призначенi для використання у вiдкритих системах, а останнє – ще й обґрунтовувати
138

висновки щодо бiологiчної та генетичної безпечностi стосовно людини та здiйснювати
державну реєстрацiю ГМО i харчових продуктiв з вмiстом ГМО, затверджувати
перелiки харчових продуктiв з вмiстом ГМО та методики їх розкриття та iдентифiкацiї.
Проте на даний час цi функцiї МОЗ реалiзуються не в повнiй мiрi. На рiвнi Санiтарної
служби Iвано-Франкiвської областi не складається жодних перелiкiв заборонених
до використання харчових добавок, в тому числi з ГМО, бо немає методик їх
визначення в продуктах харчування, немає вiдповiдного обладнання i пiдготованих
фахiвцiв. Варто також зазначити, що санiтарно-епiдемiологiчна служба не здiйснює
контроль за якiстю та безпекою продукцiї на агропродовольчих ринках, це завдання
вiдповiдної ветеринарної служби, проте ветеринарнi лабораторiї також не мають
вiдповiдного обладнання, методик та спецiалiстiв для визначення залишкiв ГМО в
продуктах тваринного походження, якi реалiзуються на ринках. Ветеринарнi лiкарi на
пiдприємствах контролюють безпеку тварин тiльки на етапi вiд забою до переробки.
Перевiрку продукцiї на вмiст ГМО вiднедавна здiйснює Iвано-Франкiвський
обласний центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї. При чому перевiрцi пiдлягає
кожен компонент, вид сировини для виробництва певного продукту i вiдповiдно,
наявнiсть ГМО виявляється тiльки у конкретнiй, єдинiй партiї продукцiї, яка
дослiджується в даний момент. Для наступної партiї, яка виробляється з iншої
сировини, необхiдно проводити новi аналiзи на вмiст ГМО. Зважаючи на вартiсть
аналiзу для одного компоненту (600-800 грн), продукцiя з офiцiйним пiдтвердженням
вiдсутностi ГМО дорожчає для населення на суму цих витрат. Крiм того, немає дiєвих
норм, якi б змушували виробника отримувати висновок про вмiст ГМО для кожної
партiї продукцiї чи сировини, що виробляється.
Тому маркування, передбачене з 1.07.2009 року в обов’язковому порядку, все-таки
набуває характер добровiльного, i залишається на совiстi виробника продукцiї, бо
перевiряти правильнiсть маркування, наявнiсть чи вiдсутнiсть ГМО в продукцiї на рiвнi
областей уповноваженi обласнi управлiння у спрвах захисту прав споживачiв, у яких, за
словами Голови Держспоживстандарту, бракує коштiв на проведення експертиз якостi
та безпеки товарiв, що паралiзує роботу i органiв захисту прав споживачiв, якщо до
них звернеться споживач iз захистом свого порушеного права.
Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що справжнiй, дiєвий,
ефективний захист права споживача на достовiрну iнформацiю про ГМО на сучасному
етапi розвитку законодавства в Українi далекий вiд досконалостi. Ця ситуацiя потребує
державного реагування та посильного вирiшення, а до того часу право споживача на
бiологiчну безпеку продукцiї та право на отримання iнформацiї про наявнi в продуктах
ГМО нiчим не захищене.
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Черногуз А. Ф.

Класифiкацiя збиткiв, заподiяних власникам земельних дiлянок
та землекористувачам (на базi норм конституцiйного,
цивiльного та земельного законодавства України
УДК 349.41

Проблема
вiдшкодування
збиткiв
власникам
земельних
дiлянок
та
землекористувачам має не лише важливе теоретичне значення (з точки зору розумiння
поняття “збитки”, спiввiдношення даного поняття з поняттями “шкода” та “втрати”),
а й практичне значення (визначення правових пiдстав вiдшкодування збиткiв, їх
розрахунок та порядок компенсацiї).
Варто зазначити, що проблема вiдшкодування збиткiв власникам земельних дiлянок
та землекористувачам прямо чи опосередковано висвiтлена у наукових дослiдженнях,
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якi здiйснили В. I. Андрейцев, Г. I. Балюк, О. А. Вiвчаренко, I. I. Каракаш,
М. В. Краснова, В. I. Семчик, М. В. Шульга та iншi науковцi.
Однак проблема класифiкацiї збиткiв, заподiяних власникам земельних дiлянок
та землекористувачам, потребує додаткового наукового дослiдження. Тому предметом
даної наукової статтi виступатиме нормативно-правова класифiкацiя збиткiв, що
заподiюються власникам земельних дiлянок та землекористувачам. Однак, така
класифiкацiя буде здiйснена не лише на базi норм земельного законодавства, а й з
урахуванням тих видiв збиткiв, якi визначенi конституцiйно-правовими та цивiльноправовими нормами, якi поширюють свою дiю i на земельнi правовiдносини.
Для того, щоб системно дослiдити правову природу збиткiв, якi заподiюються
власникам земельних дiлянок та землекористувачам, а також удосконалити механiзм їх
вiдшкодування, потрiбно здiйснити їх науково-практичну класифiкацiю, яку покласти
в основу розвитку земельного законодавства України в частинi визначення розмiру та
способiв вiдшкодування цих збиткiв.
Багатоманiтнiсть форм заподiяння збиткiв, характер нормативного закрiплення
способiв вiдшкодування збиткiв обумовлює їх класифiкацiю за рiзними критерiями.
На базi норм Конституцiї України, якi на загальноправовому рiвнi визначають
правовi наслiдки заподiяння збиткiв як рiзновиду шкоди, можна встановити також
класифiкацiю окремих видiв збиткiв.
У першу чергу, зi змiсту ч. 4 ст. 32, ст. 56, ст. 62 Конституцiї України [1] буквально
закрiплена юридична класифiкацiя шкоди, як найзагальнiшої категорiї, за об’єктом
посягання на:
1. Збитки (шкоду, що заподiяна майну, майновим правам та iнтересам суб’єктiв);
2. Моральну шкоду (шкоду, що заподiяна їх особистим (немайновим) благам).
Далi збитки (як рiзновид шкоди) на базi положень Основного Закону України також
можна класифiкувати за суб’єктами заподiяння на:
1. Збитки, заподiянi загальними суб’єктами (фiзичними, юридичними особами та
iн.), визначенi у ст. 66 Конституцiї України (“Кожен зобов’язаний не заподiювати шкоду
природi, культурнiй спадщинi, вiдшкодовувати завданi ним збитки.”);
2. Збитки, заподiянi спецiальними суб’єктами (органами державної влади,
включаючи судовi та правоохороннi органи, та органами мiсцевого самоврядування,
їх посадовими i службовими особами), що випливає зi ст. 56 (“Кожен має право на
вiдшкодування за рахунок держави чи органiв мiсцевого самоврядування матерiальної
. . . шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органiв державної
влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб при здiйсненнi
ними своїх повноважень”) та ст. ч. 4 ст. 62 Конституцiї України (“У разi скасування
вироку суду як неправосудного держава вiдшкодовує матерiальну . . . шкоду, завдану
безпiдставним засудженням”) [1]. У цитованих вище положеннях Конституцiї України
пiд матерiальною шкодою розумiються саме збитки.
Зi ст. 56 та ч. 4 ст. 62 випливає ще один критерiй класифiкацiї збиткiв –
критерiй суб’єкта вiдшкодування, оскiльки суб’єкти заподiяння збиткiв та суб’єкти
вiдшкодування можуть не спiвпадати (наприклад, вiдповiдно до ст. 56 та ч. 4 ст.
62 Конституцiї України суб’єктами заподiяння шкоди в цiлому та збиткiв зокрема
визнаються органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi
i службовi особи, а суб’єктами вiдшкодування – держава чи органи мiсцевого
самоврядування) [1].
За колом суб’єктiв, яким заподiяно збитки, цi збитки, можна класифiкувати на:
1. iндивiдуальнi (особистi, такi, що спрямованi проти майнових iнтересiв людини,
особи);
2. суспiльнi (такi, що спрямованi проти майнових iнтересiв суспiльства).
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Зокрема у ч. 3 ст. 13 закрiплено, що “власнiсть не повинна використовуватися
на шкоду людинi i суспiльству”, а у ч. 7 ст. 41 Конституцiї України зазначається,
що “використання власностi не може завдавати шкоди правам, свободам та гiдностi
громадян, iнтересам суспiльства. . . ” [1]. У цитованих положеннях мова також iде,
крiм загального поняття “шкода”, i про збитки, якi є рiзновидом шкоди, що позначає
матерiальну шкоду.
На пiдставi норм, викладених у ч. 3 ст. 13, ч. 7 ст. 41, ч. 1 ст. 50 та ст. 66 Конституцiї
України [1], можна також класифiкувати збитки за сферами суспiльного життя, яким
вони заподiянi, а саме на:
1. економiчнi (у сферi власностi та господарювання);
2. екологiчнi (збитки, заподiянi довкiллю в цiлому та окремим природним ресурсам
зокрема).
Згiдно ч. 1 ст. 22 ЦК України, збитки класифiкуються на:
1) прямi або реальнi збитки, тобто втрати, яких особа зазнала у зв’язку зi знищенням
або пошкодженням речi, а також витрати, якi особа зробила або мусить зробити для
вiдновлення свого порушеного права;
2) непрямi збитки або упущена вигода – доходи, якi особа могла б реально одержати
за звичайних обставин, якби її право не було порушене [2].
Зi змiсту ч. 2 ст. 22 ЦК України, на наш погляд, випливає, що збитки за обсягом
вiдшкодування можна класифiкувати на:
1) такi, що вiдшкодовуються у повному обсязi, якщо договором або законом не
передбачено вiдшкодування у меншому або бiльшому розмiрi;
2) такi, що вiдшкодовуються частково, якщо договором або законом передбачено їх
вiдшкодування у меншому розмiрi;
3) такi, що вiдшкодовуються у кратному обсязi, якщо договором або законом
передбачено їх вiдшкодування у бiльшому розмiрi [2].
З ч. 2 ст. 22 ЦК України також випливає такий критерiй класифiкацiї збиткiв
як правова пiдстава їх вiдшкодування. За цим критерiєм збитки можуть бути
класифiкованi на:
1) збитки, що вiдшкодовуються у порядку, встановленому законом;
2) збитки, що вiдшкодовуються у порядку, встановленому договором [2].
Вiдповiдно до ч. 4 ст. 22 ЦК України, на вимогу особи, якiй завдано шкоди, та
вiдповiдно до обставин справи майнова шкода може бути вiдшкодована i в iнший спосiб,
зокрема, шкода, завдана майну, може вiдшкодовуватися в натурi (передання речi того
ж роду та тiєї ж якостi, полагодження пошкодженої речi тощо) [2].
На базi аналiзу змiсту ч. 4 ст. 22 ЦК України можна також встановити, що збитки
класифiкуються за способом їх вiдшкодування на наступнi групи:
1) збитки, якi вiдшкодовуються у грошовiй формi;
2) збитки, якi вiдшкодовуються у натуральнiй формi [2].
Вiдповiдно до ст. 156 ЗК України, власникам землi та землекористувачам
вiдшкодовуються збитки, заподiянi внаслiдок:
а) вилучення (викупу) сiльськогосподарських угiдь, лiсових земель та чагарникiв
для потреб, не пов’язаних iз сiльськогосподарським i лiсогосподарським виробництвом;
б) тимчасового зайняття сiльськогосподарських угiдь, лiсових земель та чагарникiв
для iнших видiв використання;
в) встановлення обмежень щодо використання земельних дiлянок;
г) погiршення якостi ґрунтового покриву та iнших корисних властивостей
сiльськогосподарських угiдь, лiсових земель та чагарникiв;
ґ) приведення сiльськогосподарських угiдь, лiсових угiдь та чагарникiв у
непридатний для використання стан;
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д) неодержання доходiв за час тимчасового невикористання земельної дiлянки [3, с.
578].
Згiдно з п. 4 Порядку визначення та вiдшкодування збиткiв власникам землi
та землекористувачам, затвердженим Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
19.04.1993 р. № 284, вiдшкодуванню пiдлягають:
1. вартiсть житлових будинкiв, виробничих та iнших будiвель i споруд, включаючи
незавершене будiвництво;
2. вартiсть плодоягiдних та iнших багаторiчних насаджень;
3. вартiсть лiсових i деревно-чагарникових насаджень;
4. вартiсть водних джерел (колодязiв, ставкiв, водоймищ, свердловин тощо),
зрошувальних i осушувальних систем, протиерозiйних i протиселевих споруд;
5. понесенi витрати на полiпшення якостi земель за перiод використання земельних
дiлянок з урахуванням економiчних показникiв, на незавершене сiльськогосподарське
виробництво (оранка, внесення добрив, посiв, iншi види робiт), на розвiдувальнi та
проектнi роботи;
6. iншi збитки власникiв землi i землекористувачiв, у тому числi орендарiв,
включаючи неодержанi доходи, якщо вони обґрунтованi [4].
У науцi земельного права також наводиться класифiкацiя збиткiв. Зокрема
I. I. Каракаш розрiзняє збитки, заподiянi винними протиправними дiями, вiд
збиткiв, що заподiянi правомiрними дiями. На його думку, збитки, заподiянi
правомiрними дiями, пiдлягають вiдшкодуванню лише у випадках, передбачених
законом. Вiдшкодування протиправної шкоди, на його думку, передбачене не тiльки
земельним, а й цивiльним та екологiчним законодавством [5, с. 201 – 202]. Схожої
думки дотримується також М. В. Краснова, зазначаючи, що збитки, заподiянi
правомiрними дiями, вiдшкодовуються у тих випадках, коли це безпосередньо
передбачено в законi. До таких випадкiв М. В. Краснова вiдносить вiдшкодування
збиткiв, заподiяних вилученням (викупом) земельних дiлянок для суспiльних потреб,
тимчасовим зайняттям земельних дiлянок, обмеженням прав власникiв землi та
землекористувачiв, якщо воно здiйснюється вiдповiдно до статтi 111 ЗК України за
рiшенням уповноважених органiв [6, с. 471].
1. Конституцiя України вiд 28.06.1996 // IПС “Законодавство” станом на 01.02.2010 р.
2. Цивiльний кодекс України вiд 16.01.2003 // IПС “Законодавство” станом на 01.02.2010 р.
3. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар за загальною редакцiєю академiка
АПН України Семчика В. I. – К.:Iн Юре, 2007. – 896 с.
4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України “Про Порядок визначення та вiдшкодування збиткiв
власникам землi та землекористувачам” вiд 19 квiтня 1993 р. № 284 (зi змiнами, внесеними
згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.01.2004 № 21).
5. Земельне право України: Пiдручник / За ред. Погрiбного О. О., Каракаша I. I. – К.: Iстина,
2003. – 448 с.
6. Земельний кодекс України. Науково-практичний коментар за загальною редакцiєю академiка
АПН України Семчика В. I. – К.: Iн Юре, 2003. – 676 с.
Черногуз А. Ф. Класифiкацiя збиткiв, заподiяних власникам земельних дiлянок та
землекористувачам (на базi норм конституцiйного, цивiльного та земельного
законодавства України)
Автором статтi дослiджено основнi види збиткiв, якi заподiюються власникам земельних дiлянок та
землекористувачам, з урахуванням норм конституцiйного, цивiльного та земельного законодавства. В
основу класифiкацiї покладено рiзнi критерiї: суб’єкт заподiяння шкоди, способи її заподiяння та iншi
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критерiї.
Ключовi слова: шкода, збитки, втрати, вiдшкодування збиткiв, класифiкацiя збиткiв, заподiяних
власникам земельних дiлянок та землекористувачам.
Черногуз А. Ф. Классификация убытков, причиненных владельцам земельных участков
и землепользователям (на базе норм конституционного, гражданского и земельного
законодательства Украины)
Автором статьи исследованы основные виды убытков, которые причиняются владельцам земельных
участков и землепользователям, с учетом норм конституционного, гражданского и земельного
законодательства. В основу классификации положены разные критерии: субъект причинения вреда,
способы ее причинения и другие критерии.
Ключевые слова: ущерб, убытки, утери, возмещение убытков, классификация убытков,
причиненных владельцам земельных участков и землепользователям.
Chernoguz A.F. Classiﬁcation of losses, caused the proprietors of lands and users of lands (on
the base of norms of constitutional, civil and landed legislation of Ukraine)
The author in the article investigates the basic types of losses which are caused be the proprietors of lands
and users of lands. The norms of constitutional, civil and landed legislation are taken into account in the
investigation. Diﬀerent criteria are ﬁxed in basis of classiﬁcation: subject of damniﬁcation, methods of its
inﬂiction and other criteria.
Keywords: damage, harm, losses, compensation of losses, classiﬁcation of losses, caused the proprietors
of lands and users of lands.
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Питання трудового права та
права соцiального забезпечення
Коропатнiк I. М. , Пасiка С. П. , Ненько С. С.

Особливостi соцiального захисту вiйськовослужбовцiв у системi
соцiального забезпечення населення
УДК

Система соцiального захисту iснує в будь-якiй державi, це є гарантiєю
взагалi iснування суверенiтету держави. Одним надiйним та простим способом
соцiального забезпечення вiйськовослужбовцiв було надання їм засобiв до iснування
в натуральному виглядi. Таким чином iз давнiх часiв населення заохочували до
вiйськової служби.
Створення та формування в державi соцiальних гарантiй щодо рiзних верств
населення має свiй початок. Ще з давнiх часiв iснування Київської Русi велика увага
придiлялась вiйськовому населенню, а особливо їх матерiальному благополуччю.
На перiод мiжусобиць та кровопролиття в країнах того свiту стояла мета
створення щiльної правової системи, що пiдтримувала iдею формування економiки
та закрiплювала систему соцiального добробуту населення, з’являлися вiдповiднi
зобов’язання та гарантiї рiзним верствам населення, якi забезпечувала держава.
Iснування добре навченого та забезпеченого всiм необхiдним вiйська давало
змогу надiйно охороняти кордони i навiть здiйснювати територiальну експансiю або
завоювання матерiальних цiнностей iнших держав [1]. Фiнансовий чинник передбачав
стабiльнiсть надходжень до княжої казни, що у свою чергу передбачало наявнiсть
вiдповiдних пiльг для людей ”зi зброєю в руках” [2].
За часи СРСР велика увага придiлялася соцiальному захисту рiзних верств
населення. Вiйськовослужбовцям було придiлено достатньо уваги у наданнi соцiальних
гарантiй та соцiальному захистi в порiвняннi з iншими категорiями громадян в той
перiод.
Пiсля розпаду Радянського Союзу, коли на теренах великої держави залишився
значний воєнний потенцiал, у молодiй державi Українi загострилася проблема
становища вiйськовослужбовцiв, держава не могла на належному рiвнi утримувати
армiю в перiод економiчного спаду.
У свiтi iснують рiзнi системи соцiального захисту громадян та рiзнi пiдходи до
забезпечення соцiальних гарантiй. Зокрема придiляється багато уваги соцiальному
захисту такої категорiї громадян як вiйськовослужбовцi.
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В Українi питання соцiального захисту вiйськовослужбовцiв є досить актуальним.
Iснують проблеми як в самому законодавствi так i в механiзмах його реалiзацiї, якi
потребують вивчення i вирiшення.
Дуже ґрунтовно висвiтлюється проблема захисту соцiальних прав i пiльг населення
України в юридичнiй лiтературi. Так, у сферi захисту прав громадян на отримання
передбачених законодавством пiльг активно працює Ю. Бiлоусов, який за цiєю
проблематикою захистив i кандидатську дисертацiю [3, 4]. Соцiальнi права громадян
розглядаються як важлива ознака демократичностi держави М. Давидовою [5]. Iз
позицiй фiнансового права в багатьох публiкацiях розглядає проблему пiльг А. Нечай
[6, 7].
Iснують ряд публiкацiй стосовно особливих обсягiв соцiального захисту
вiйськовослужбовцiв, але безпосередньо правовi проблеми висвiтлюються в галузевих
виданнях таких як ”Право вiйськової сфери”.
Законом України ”Про державнi соцiальнi стандарти та державнi соцiальнi гарантiї”
надається зокрема визначення: державнi соцiальнi стандарти – встановленi законами
та iншими нормативно-правовими актами, соцiальнi норми i нормативи або їх
комплекс, на базi яких визначаються рiвнi основних державних соцiальних гарантiй;
державнi соцiальнi гарантiї – встановленi законами мiнiмальнi розмiри оплати працi,
доходiв громадян, пенсiйного забезпечення, соцiальної допомоги, розмiри iнших видiв
соцiальних виплат, встановленi законами та iншими нормативно-правовими актами, якi
забезпечують рiвень життя не нижчий вiд прожиткового мiнiмуму [8].
Таким чином у нашiй країнi встановилась лише одна державна гарантiя, а саме
на ”прожитковий мiнiмум”. В основному соцiальна держава, якою є наша Україна,
гарантує прожитковий мiнiмум усiм громадянам. Тому соцiальнi гарантiї особам,
якi захищають її територiальну цiлiснiсть повиннi бути не на рiвнi прожиткового
мiнiмуму, а хоча б на рiвнi який змiг би забезпечити достатнє iснування та
не вiдволiкати вiйськовослужбовцiв вiд виконання своїх основних функцiональних
обов’язкiв, зароблянням додаткових коштiв.
Поняття ”соцiальна система”, ”соцiальнi гарантiї” ”соцiальнi зобов’язання” чiтко не
виражаються в правовiй термiнологiї та достатньо розмежованi мiж собою.
Досить багато соцiальних норм висвiтлено в Конституцiї України, а саме в статтях
45, 46, 47, 48, 49, 50 де визначено право на вiдпочинок, на соцiальний захист, на житло,
на достатнiй життєвий рiвень, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне
страхування на безпечне для життя i здоров’я довкiлля та на вiдшкодування завданої
порушенням цього права шкоди, якi дотепер не втiленi в життя.
У Конституцiї України, а саме в статтi 46 закрiплено право громадян на соцiальний
захист:
”Громадяни мають право на соцiальний захист, що включає право на забезпечення
їх у разi повної, часткової або тимчасової втрати працездатностi, втрати годувальника,
безробiття з незалежних вiд них обставин, а також у старостi та в iнших випадках,
передбачених законом.
Це право гарантується загальнообов’язковим державним соцiальним страхуванням
за рахунок страхових внескiв громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй, а також
бюджетних та iнших джерел соцiального забезпечення; створенням мережi державних,
комунальних, приватних закладiв для догляду за непрацездатними.
Пенсiї, iншi види соцiальних виплат та допомоги, що є основним джерелом
iснування, мають забезпечувати рiвень життя, не нижчий вiд прожиткового мiнiмуму,
встановленого законом”.
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Законодавством передбачаються особливi гарантiї права на соцiальний захист для
окремих категорiй населення, зокрема для вiйськовослужбовцiв, але часто цих гарантiй
на паперi не достатньо для втiлення в повсякденному життi.
Вiйськовослужбовцi частково обмеженi в реалiзацiї деяких прав i свобод громадян,
закрiплених Конституцiєю України, що не дає їм можливостi повною мiрою
користуватися свободами громадянина демократичного суспiльства. I саме це є одним
iз багатьох факторiв якi повиннi стати пiдставою для створення додаткових гарантiй
соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та виконання вже iснуючих.
Система соцiального захисту населення створювалася з давнiх часiв, але
насамперед фундаментом для неї став початок формування соцiальної захищеностi
вiйськовослужбовцiв, якi в рiзнi часи називалися по рiзному.
Протягом усього часу формування та iснування вiйська, вiйськовослужбовцям
передбачалися деякi преференцiї для якiсного вiдбування вiйськової служби.
В сучаснiй Українi однiєю з таких норм була Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
”Про норми забезпечення продовольчими пайками вiйськовослужбовцiв Збройних Сил
України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законодавства,
вiйськовослужбовцiв та осiб рядового i начальницького складу Мiнiстерства внутрiшнiх
справ” вiд 12.03.96 № 316, щодо рацiонального забезпечення продовольчими пайками
вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, пiдставою надання такого забезпечення
була служба вiйськовослужбовцiв у вiддалених районах, на територiї яких була
вiдсутня забезпеченiсть харчовими продуктами. Але у 2002 роцi дiю цiєї норми
призупинили, так як потреба в забезпеченнi ”пайками” вiдпала. Продукти харчування
стали бiльш доступними. Грошова компенсацiя замiсть ранiше надаваного ”пайка”
спочатку була призупинена до виплати, а зараз взагалi не застосовується.
Вiйськовослужбовцям, що перемiщаються до нового мiсця служби з одного
населеного пункту в iнший у зв’язку з призначенням на посади або змiною дислокацiї
регiонального пiдроздiлу, зi змiною мiсця проживання, виплачуються пiдйомнi в
розмiрi мiсячного грошового забезпечення. Така норма зазначена в Постановi Кабiнету
Мiнiстрiв України ”Про вдосконалення грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв
Збройних Сил України” вiд 16.06.92 № 332, де вказано: ”виплачувати особам
офiцерського складу, прапорщикам, мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової
служби при переїздi на нове мiсце служби пiдйомнi у розмiрi мiсячного грошового
забезпечення i на кожного члена сiм’ї – 50 процентiв вiд мiсячного грошового
забезпечення, що отримує вiйськовослужбовець”.
Вiйськовослужбовцi користуються таким правом, як проживання в службових
житлових примiщеннях, яке їм надається на пiдставi ”Порядку забезпечення
вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей житловими примiщеннями”, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.06 № 1081. Ця гарантiя надається
їм по причинi вiдсутностi в них власного житла за мiсцем проходження служби, де
також можуть проживати всi члени його сiм’ї.
При направленнi у вiдрядження до нового мiсця проходження вiйськової служби,
а також до мiсця використання вiдпустки, вiйськовослужбовцi користуються правом
першочергового та позачергового оформлення проїзних документiв. А також при
переведеннi на нове мiсце проходження вiйськової служби або звiльненнi з вiйськової
служби вони мають право на безоплатне перевезення особистого майна в контейнерах
iз попереднього мiсця проживання до нового залiзничним транспортом, а там, де такого
виду транспорту немає, iншими видами транспорту. При перевезеннi особистого майна
в окремому вагонi, багажем та дрiбною вiдправкою їм вiдшкодовуються фактичнi
витрати, але не бiльше вартостi перевезення майна в контейнерi вагою 20 тонн.
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Iснує ряд iнших прав, якi надаються вiйськовослужбовцям, i є заохочувальними
пiд час проходження громадянами вiйськової служби та повиннi видiляти
вiйськовослужбовцiв за соцiальним статусом iз помiж iнших категорiй населення.
На даний час, на нашу думку в Українi сформувалося два рiвнi так званого
соцiального захисту. У нашому суспiльствi вони спiвiснують паралельно. До першого ми
вiдносимо мiнiмальну заробiтну плату, пенсiйне забезпечення, медичне обслуговування,
державне соцiальне страхування обов’язкове для всiх громадян та iнше. Розглядаючи
такий захист, можна сказати, що держава забезпечує гарантований мiнiмум рiвня
життя, тобто мiнiмум у харчуваннi, одязi, житлi тощо.
До другого рiвня ми вiдносимо соцiальне забезпечення для громадян, яке держава
забезпечує будь-якiй особi чи категорiї громадян за їх внесок у трудову дiяльнiсть,
у рiзних галузях науки, технiки, що з боку держави винагороджується. До нього
вiдносяться i вiйськовослужбовцi.
Другий рiвень являє собою не захист, а забезпечення. Це – забезпечення для певної
групи або соцiальної верстви населення ”заслуговуваного” або ”вiдповiдного” рiвня
доходiв” [9].
Нижче
наведемо
приклад
грошового
забезпечення
населення
та
вiйськовослужбовцiв в обсязi середньомiсячної заробiтної плати.
Можна видiлити одну з найважливiших проблем забезпечення соцiальних прав
вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України. Це рiвень грошового забезпечення. За
доповiддю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, це неадекватна
оплата важкої працi по захисту Вiтчизни.
На цей час рiвень грошового забезпечення не дозволяє повною мiрою задовольнити
потреби вiйськовослужбовцiв та компенсувати їм навантаження, пов’язанi з вiйськовою
службою.
Таким чином, питання необхiдностi впорядкування грошового забезпечення дiйшло
до ”точки кипiння”. Вiйськовослужбовцi очiкують реальних змiн та не погоджуються з
тим, що в умовах постiйного зростання цiн та тарифiв їх реальний дохiд зменшується.
Починаючи з 2000 року розмiри посадових окладiв вiйськовослужбовцiв не
пiдвищувались, це i було однiєю з причин низького грошового забезпечення,
незважаючи на те, що рiвень середньомiсячної заробiтної плати населення в Українi
збiльшувався, починаючи з 2000 року.
Так середньомiсячна заробiтна плата населення на 2000 рiк становила 230 грн., на
2001 рiк – 311 грн., на 2002 рiк – 376 грн., на 2003 – 462 грн., 2004 рiк – 590 грн. Грошове
забезпечення вiйськовослужбовця в перiодi з 2000 по 2004 рiк становило 796 грн.
У 2005 роцi грошове забезпечення вiйськовослужбовця становило 1200 грн.,
середньомiсячна заробiтна плата населення України – 806 грн.
Порiвняно з 2004 роком грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв збiльшилось,
а саме вiйськових, якi проходять службу у вiйськових частинах та пiдроздiлах,
що входять до складу Об’єднаних сил швидкого реагування; вiйськовослужбовцям
строкової служби та курсантам вiйськових навчальних закладiв.
У 2006 роцi грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв становило 1200 грн., а
заробiтна плата громадянина становила 1041 грн.
У 2007 роцi вiйськовослужбовцi в середньому отримували 1150 грн., а
середньомiсячна заробiтна плата населення України становила 1351 грн., тобто
грошове забезпечення вiйськовослужбовцiв не збiльшилось, а навпаки зменшилось
у порiвняннi з 2006 роком, причиною цього стало не проведення впорядкування
грошового забезпечення.
У 2008 роцi вiйськовослужбовцi почали отримувати 1700 грн., станом на цей же рiк
середньомiсячна заробiтна плата населення становила 1806 грн.
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У 2009 роцi середньомiсячна заробiтна плата населення становить 1906 грн., а
грошове забезпечення у вiйськовослужбовцiв – 1800 грн.
На сьогоднi середньомiсячна заробiтна плата населення становить 2200 грн., тобто
вiдбулося збiльшення на 300 грн. А вiйськовослужбовцям у середньому за мiсяць
виплачується 1900 грн.
Система соцiального захисту вiйськовослужбовцiв за 10 рокiв незалежностi в
частинi грошового забезпечення деформувалася та втратила головну свою функцiю
– заохочення до вiйськової служби. Напрацювання в системi соцiального захисту
вiйськовослужбовцiв iз часiв Київської Русi пiдведено до абсолютного знищення.
На нашу думку, необхiдно законодавчо визначити рiвень грошового забезпечення у
вiйськовослужбовцiв який на вiдсотки буде бiльший вiд середньомiсячної заробiтної
плати населення, що надасть змогу автоматично пiднiмати та коригувати грошове
забезпечення вiйськовослужбовцiв по вiдношеннi до середньомiсячної заробiтної плати.
Висновок: соцiальний захист вiйськовослужбовцiв розвивався паралельно з
соцiальним захистом громадян, але захист вiйськовослужбовцiв займає глибшу позицiю
та має бiльш ширший змiст.
Змiст права на соцiальний захист громадян, в тому числi вiйськовослужбовцiв
розвивають бiльше десяти Законiв України, та ще бiльше iнших нормативно-правових
актiв.
Принциповою проблемою яка пiдлягає вирiшенню, на нашу думку є поняття
”соцiальний захист вiйськовослужбовцiв”. Чи має вiн право на iснування?
Чи потребують вiйськовослужбовцi захисту? Чи доцiльнiше буде надати
вiйськовослужбовцям належне забезпечення та гарантiї?
На нашу думку, необхiдно застосовувати термiн ”державнi гарантiї (стандарти)
забезпечення вiйськовослужбовцiв”, що дає бiльш ґрунтовне роз’яснення соцiального
статусу вiйськовослужбовцiв та пiдкреслює їх значимiсть у суспiльствi.
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Коропатнiк I. М. , Пасiка С. П. , Ненько С. С. Особливостi соцiального захисту
вiйськовослужбовцiв у системi соцiального забезпечення населення
У статтi розглядаються актуальнi проблеми розвитку соцiального захисту особливої категорiї
населення України – вiйськовослужбовцiв. Запропоновано шляхи пiдвищення соцiального статусу цiєї
категорiї громадян.
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Коропатник И. М. , Пасика С. П. , Ненько С. С. Особенности социальной защиты
военнослужащих в системе социального обеспечения населения
В статье рассматриваются актуальные проблемы развития социальной защиты особенной категории
населения Украины – военнослужащих. Предложены пути повышения социального статуса для данной
категории граждан.
Ключевые слова: социальная защита, военнослужащие, денежное обеспечение, развитие.
Koropatnik I.M., Pasyka S.P., Nenko S.S. The Features of Social Protection of Servicemen in the
Social Security System Protection of Population
This article points out the actual problems of development of social protection of special category of the
population of Ukraine – military men. Ways of increasing of the social status for the given category of citizens
are oﬀered.
Keywords: social protection, military men, cash security, development.

Кохан Н. В.

Мiжнародно-правове закрiплення гарантiй трудових прав
працiвникiв
УДК

Iсторiя становлення та розвитку мiжнародного трудового права нерозривно
пов’язана з процесом формування класу найманих працiвникiв. Прагнення до
покращення умов працi, побуту, життєвого рiвня, загального добробуту як самих
працiвникiв, так i членiв їхнiх сiмей, мiжнародна iнтеграцiя та деякi iншi чинники
сприяли появi мiжнародних iнституцiй, якi основними завданнями ставили вироблення
єдиних мiжнародних стандартiв у сферi найманої працi та трудових вiдносин.
Забезпечуючи регулювання мiждержавних вiдносин, спрямованих на захист
основних трудових прав людини, мiжнародне трудове право, водночас, є частиною
мiжнародного захисту прав людини [1], i бiльш того, саме мiжнародне трудове право
поклало початок становленню iнституту захисту прав людини у мiжнародному правi
[2].
Необхiднiсть дослiдження мiжнародно-правового закрiплення трудових гарантiй
прав працiвникiв викликана тим, що це дасть змогу, по-перше, запозичити
прогресивний мiжнародно-правовий досвiд для покращення внутрiшнього регулювання
трудових вiдносин та привести наше законодавство у вiдповiднiсть iз встановленими
мiжнародними стандартами, по-друге, виявити прогалини правового забезпечення
працiвникiв гарантiями у сферi працi, врегульовуючи цi вiдносини двостороннiми та
багатостороннiми угодами, в яких бере участь Україна, та сформулювати пропозицiї,
спрямованi на їх усунення, по-третє, доповнити внутрiшнє законодавство нормами,
спрямованими на забезпечення реалiзацiї мiжнародно-правових актiв, зокрема угод.
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Прийнявши Конституцiю України [3], статтею 9 законодавець вiднiс до
нацiонального законодавства мiжнароднi договори, згода на обов’язковiсть яких надана
Верховною Радою України, та визначив їх мiсце у нацiональному законодавствi. Було
встановлено, що визнанi Верховною Радою України мiжнароднi договори не можуть
суперечити Конституцiї України, а в разi їх суперечностi вони можуть бути укладенi
лише пiсля внесення вiдповiдних змiн до самої Конституцiї.
Сьогоднi Україна кардинально не змiнила своїх позицiй у мiжнародних вiдносинах,
вона прагне їх розширювати, вдосконалити своє законодавство у вiдповiдностi до
мiжнародного, закрiпивши примат мiжнародного права над внутрiшньодержавним.
На основi даних норм КЗпП України [4] доповнено статтею 81, яка надала
переважаюче право нормам мiжнародного договору або угоди над законодавством
України про працю за умови, якщо вони не погiршують становище працiвника
порiвняно з нацiональним трудовим законодавством.
Статтею 15 проекту Трудового кодексу України [5] аналогiчно закрiплено перевагу
мiжнародних договорiв у сферi працi.
Дещо по-iншому вирiшує питання про спiввiдношення правових норм, якi
пiдлягають застосуванню до приватноправових вiдносин, Закон України “Про
мiжнародне приватне право” [6].
З цього приводу ч. 1 ст. 4 Закону України “Про мiжнародне приватне право”
вiд 23 червня 2005 року [6] передбачила право, що пiдлягає застосуванню до
приватноправових вiдносин з iноземним елементом, визначається згiдно з колiзiйними
нормами та iншими положеннями колiзiйного права цього Закону, iнших законiв,
мiжнародних договорiв України та мiжнародних звичаїв, що визнаються в Українi.
Частина 5 цiєї статтi закрiпила прiоритет матерiально-правових норм над
колiзiйними, який полягає у визначеннi права, що пiдлягає застосуванню до
приватноправових вiдносин на пiдставi колiзiйних норм, не здiйснюється, якщо
мiжнародним договором України передбачено застосування до вiдповiдних вiдносин
матерiально-правових норм.
Таким чином, при врегулюваннi мiжнародних трудових вiдносин перевага надається
матерiально-правовим нормам над колiзiйними нормами.
У системi колiзiйних норм [6], якi використовуються для регулювання трудових
вiдносин з “iноземним елементом”, переважаючими є тi, що призначенi саме для цих
вiдносин:
1) закон держави мiсця роботи (lex loci laboris) – означає, що до правовiдносин
застосовується законодавство держави, у якiй зазвичай постiйно виконуються роботи;
2) закон держави, з якої вiдряджено працiвника (lex loci delegationis) – означає, що
до правовiдносин застосовується законодавство держави, яка вiдрядила працiвника.
Додатковим може використовуватись закон автономiї волi [6]. Вiн полягає в тому, що
у випадках, передбачених даним Законом, учасники (учасник) правовiдносин можуть
самостiйно вибирати право для врегулювання правових вiдносин. Законодавство,
обране сторонами для регулювання трудових вiдносин, має бути явно вираженим
або прямо випливати з дiй сторiн правочину, умов правочину чи обставин справи,
якi розглядаються в їх сукупностi, якщо iнше не передбачене законом. Бiльшiсть
європейських держав, в тому числi й Україна, не застерiгають про обрання конкретного
правопорядку для регулювання умов правочину. У них дозволяється обирати чи
змiнювати обране законодавство у будь-який час, зокрема при вчиненнi правочину,
на рiзних стадiях його виконання. Вибiр права або змiна ранiше обраного права, якi
зробленi пiсля вчинення правочину, мають зворотну дiю i є дiйсними з моменту його
вчинення, але не можуть бути пiдставою для визнання правочину недiйсними у зв’язку
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з недотриманням його форми та обмеженням чи порушенням права, якi набули третi
особи до моменту вибору права або змiни ранiше обраного права.
Широке застосування принципу автономiї волi у трудових вiдносинах породило
правило, яке чимраз частiше використовується європейськими правовими системами.
Суть його полягає в тому, що свобода вибору законодавства для регулювання
вказаних вiдносин не повинна позбавляти працiвника захисту, який надавався б йому
iмперативними нормами того закону, що був би застосований за вiдсутностi вибору [7].
Практичне застосування цi “закони” отримали в роздiлi 8 “Колiзiйнi норми щодо
трудових вiдносин” Закону України “Про мiжнародне приватне право” [6]. Стаття 52
передбачає, що до трудових вiдносин застосовується право держави, у якiй виконується
робота, якщо iнше не передбачено законом або мiжнародним договором України
– використовується закон держави мiсця роботи. Стаття 53, використовуючи закон
держави, з якої вiдряджено працiвника, визначає випадки, за якими трудовi вiдносини
громадян України, якi працюють за кордоном, регулюються правом України.
Отже, за природою колiзiйнi норми самi по собi не регулюють вiдносини, вони
вiдсилають до тих чи iнших матерiально-правових норм, якi вже безпосередньо
врегульовують трудовi вiдносини.
У числi проголошених ООН основних прав людини є трудовi права, якi знайшли
своє закрiплення в Загальнiй декларацiї прав людини [8]. Причому комплекс трудових
прав сформульований i видiлений як основнi невiд’ємнi i невiдчужуванi трудовi права
людини. Так, стаття 2 забороняє дискримiнацiю в сферi працi. Статтею 20 гарантовано
кожнiй людинi право на свободу мирних зборiв та асоцiацiй. Одночасно частиною 2 цiєї
статтi заборонено примушувати працiвника вступати до будь-якої асоцiацiї. Важливою
є стаття 23, яка гарантує кожнiй людинi право на працю, вiльний вибiр роботи,
справедливi i сприятливi умови працi та захист вiд безробiття. Також гарантується
право на рiвну оплату за рiвну працю; право на справедливу i задовiльну винагороду,
яка забезпечує гiдне людини iснування її самої та її сiм’ї. Статтею 24 гарантується право
кожної людини на вiдпочинок i дозвiлля, включаючи право на розумне обмеження
робочого дня та на оплачувану перiодичну вiдпустку. Не менш важливою є i стаття
25, яка гарантує кожнiй людинi право на забезпечення в разi безробiття, хвороби,
iнвалiдностi, вдiвства, старостi чи iншого випадку втрати засобiв до iснування через
незалежнi вiд неї обставини. Частиною 2 даної статтi встановлено, що материнство i
дитинство дають право на особливе пiклування i допомогу.
Iз прийняттям Мiжнародного Пакту про економiчнi, соцiальнi i культурнi права
[9] та Пакту про громадянськi i полiтичнi права вiд 16 грудня 1966 року [10] та
визнанням України правонаступницею Української РСР данi акти є обов’язковими
для виконання Україною. Так, частина 3 статтi 2 Пакту про громадськi i полiтичнi
права зобов’язує кожну державу, яка бере участь у цьому Пактi, забезпечити будьякiй особi, права i свободи якої порушено, ефективний засiб правового захисту.
Дане право повинно встановлюватись компетентними судовими, адмiнiстративними чи
законодавчими властями або будь-яким iншим компетентним органом, передбаченим
правовою системою держави.
У Пактi про громадськi i полiтичнi права встановлено також особливу процедуру
розгляду iндивiдуальних скарг, яка дiє щодо країн, якi ратифiкували Факультативний
протокол до вищеназваного Мiжнародного Пакту. Україна приєдналася до вказаного
протоколу на пiдставi Постанови Верховної Ради України “Про приєднання
Української Радянської Соцiалiстичної Республiки до Факультативного протоколу до
Мiжнародного пакту про громадянськi та полiтичнi права” вiд 25 грудня 1990 року
№582-12 [11], надало можливiсть її громадянам вiдповiдно до п.3 статтi 55 Конституцiї
України пiсля використання всiх нацiональних засобiв захисту звертатися за захистом
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своїх прав i свобод до вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних
органiв мiжнародних органiзацiй.
Варто наголосити на тому, що права, якi проголошенi в Загальнiй декларацiї
прав людини, Пактi про громадянськi i полiтичнi права та Пактi про економiчнi,
соцiальнi i культурнi права є основоположними гарантiями у сферi трудового права.
Порiвнявши цi акти мiж собою, можна сказати, що вони закрiплюють тотожнi права,
якi при безпосередньому врегулюваннi трудових вiдносин та захистi порушених прав є
визначальними. Порiвнявши внутрiшнє законодавство України з перелiченими актами,
варто зауважити на тому, що юридично визначенi в цих актах права повною мiрою
перенесенi в нацiональне законодавство та трансформувалися в окремi iнститути
чи деталiзуються в окремих законах. Наприклад, в iнститутi загальнообов’язкового
державного соцiального страхування [12], Законi України “Про правовий статус
iноземцiв та осiб без громадянства” вiд 4 лютого 1994 року №3929-12 [13], Законi
України “Про профспiлки, їх права та гарантiї дiяльностi” вiд 15 вересня 1999 року
№1045-14 [14], досудовому iнститутi захисту порушеного права, який регулюється
Законом України “Про звернення громадян” вiд 2 жовтня 1996 року №393/96 [15], та
встановлення трирiвневої ланки судiв загальної юрисдикцiї для покращеного судового
захисту, яка вiдображена у Законi України “Про судоустрiй i статус суддiв” вiд 7 липня
2010 року №2453-6 [16].
Адаптацiя вiтчизняної правової системи до європейського правового простору є
однiєю з передумов реалiзацiї стратегiчної мети України – членства в європейських
структурах.
Договорами, прийнятими в рамках Ради Європи, Європейського Союзу,
Спiвдружностi Незалежних Держав, Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та
розвитку тощо, передбачається гарантування працi та регулювання трудових вiдносин
на регiональному рiвнi.
Першим важливим кроком у наближеннi законодавства України до сучасної
європейської системи права став вступ нашої держави в 1995 роцi до Ради Європи.
Регiональнi європейськi стандарти, що стали гарантiями для працiвника у сферi
працi, сформованi головним чином на основi ”Європейської конвенцiї про захист
прав людини i основних свобод” (1950 р.) та Європейської соцiальної хартiї (1961 р.,
переглянутої у травнi 1996 р.).
Статтею 1 Договiрнi Сторони гарантують кожнiй людинi, яка знаходиться пiд
їх юрисдикцiєю, права i свободи, визначенi роздiлом першим цiєї Конвенцiї. А саме
гарантується: захист вiд рабства, примусової або обов’язкової працi; право на свободу
мирних зборiв i свободу асоцiацiй з iншими людьми, включаючи право створювати
профспiлки та вступати до них для захисту своїх iнтересiв; право на ефективний
засiб правового захисту, а статтею 14 забороняється будь-яка дискримiнацiя прав i
свобод, передбачених Конвенцiєю. Для забезпечення дотримання зобов’язань, взятих
Сторонами, у Страсбурзi, вiдповiдно до статтi 19 Конвенцiї та Протоколу №11, який
передбачає перебудову контрольного механiзму, створеного Конвенцiєю про захист
прав та основних свобод людини вiд 11.05.1994 року [17], внесено поправки у деякi
положення Конвенцiї та створено постiйний Європейський суд iз прав людини. Вiн
уповноважений розглядати iндивiдуальнi заяви та мiждержавнi справи. На прохання
Комiтету мiнiстрiв Ради Європи суд може також надавати консультативнi висновки
щодо тлумачення даної Конвенцiї та протоколiв до неї.
Переглянута Хартiя має на метi посилити мiжнароднi гарантiї основоположних
соцiальних та економiчних прав людини. Вона вносить змiни i доповнення до
Європейської соцiальної хартiї з урахуванням перетворень, якi вiдбулися пiсля її
прийняття, визначає основнi соцiальнi права та принципи, права i зобов’язання Сторiн
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Хартiї та умови їх виконання, а також передбачає систему колективного оскарження.
Серед нових прав, що передбачаються Хартiєю, є право на захист вiд бiдностi та
соцiального вiдчуження, право на житло, право на захист у разi звiльнення, право на
захист вiд сексуальних домагань на роботi та iнших форм домагань, право працiвникiв
iз сiмейними обов’язками на рiвнi можливостi та однакове ставлення до них, права
представникiв працiвникiв на пiдприємствi.
Результатом мiжнародної дiяльностi України в соцiальнiй сферi є укладенi
Україною однойменнi Угоди про працевлаштування i соцiальний захист громадян iз
Молдовою 1993 р. [18], Росiєю 1993 р. [19], Бiлоруссю 1995 р. [20], Вiрменiєю 1995 р.
[21], Угода про взаємне працевлаштування працiвникiв з Польщею 1994 р. [22], Угода
про взаємне працевлаштування громадян з Литвою 1995 р. [23].
Вiдповiдно до зазначених угод працевлаштування здiйснюється на пiдставi
трудового договору (контракту), який укладається мiж працiвником i роботодавцем
на визначений термiн. Договори можуть бути довгостроковi (на перiод до одного
року з можливiстю продовження цього термiну та короткостроковi на сезоннi
роботи на перiод до шести мiсяцiв один раз протягом календарного року). Також
вони можуть укладатися мiж суб’єктами господарської дiяльностi обох держав,
метою яких є виконання визначеного обсягу робiт або послуг на територiї держави
працевлаштування.
У мiжнародних договорах про трудову дiяльнiсть i соцiальний захист громадян
працiвникам гарантується за законодавством держави мiсця працевлаштування
визначення: порядку оформлення трудового договору (контракту); вiк, з якого
допускається прийняття на роботу; обсяг прав та обов’язкiв сторiн за договором
(контрактом); в’їзд працiвникiв i членiв їхнiх сiмей на територiю держави
працевлаштування, перебування та виїзд iз неї; соцiальне та пенсiйне забезпечення.
Водночас в Угодi про трудову дiяльнiсть i соцiальний захист громадян, укладенiй з
Республiкою Бiлорусь, зазначається, що всi види допомог i виплат, якi гарантуються
працiвникам за рахунок коштiв соцiального страхування, здiйснюються на основi
законодавства i за рахунок договiрної держави, якою саме вносяться страховi внески,
незалежно вiд мiсця проживання одержувача допомоги. Iншi види допомог, виплат i
компенсацiй, якi проводяться за рахунок коштiв iнших джерел (мiсцевих бюджетiв),
виплачуються органами держави, де постiйно проживає сiм’я одержувача допомоги i
згiдно з її нацiональним законодавством. Щодо медичного обслуговування працiвникiв,
то воно здiйснюється за рахунок роботодавця на однакових засадах з її громадянами.
Правовий статус вивiльнюваних працiвникiв також визначається законодавством
держави мiсця працевлаштування. За неможливостi працевлаштування працiвника на
нього поширюються порядок, пiльги та компенсацiї, що передбаченi для вивiльнюваних
працiвникiв Держави працевлаштування iз пiдстав, зазначених в угодi (такими
пiдставами можуть бути: розiрвання трудового договору (контракту) через лiквiдацiю,
реорганiзацiю або перепрофiлювання пiдприємства (установи, органiзацiї), скорочення
чисельностi або штату працiвникiв). У такому разi працiвнику гарантується повернення
на територiю держави, виїзду за рахунок коштiв роботодавця.
При виконаннi умов договору кожна Угода гарантує працiвникам недопущення
дискримiнацiї у сферi працi. Його сторони зобов’язуються поважати та забезпечувати
передбаченi цими Угодами права всiх працiвникiв та членiв їх сiмей.
Вказанi Угоди про працевлаштування i соцiальний захист громадян не мiстять
детального викладу норм щодо здiйснення трудової дiяльностi. Така деталiзацiя
передбачається у трудовому договорi (контрактi). Так, трудовими договорами
визначаються професiйнi вимоги до працiвника, вiдомостi про характер роботи, умови
працi та її оплати, вiдрахування з неї, тривалiсть робочого часу та часу вiдпочинку,
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умови проживання та оплати за нього, термiн дiї трудового договору та умови його
розiрвання, порядок оплати дорожнiх витрат.
Як зазначається в бiльшостi Угод, трудовий договiр (контракт) є основним
актом, на пiдставi якого особа може здiйснювати трудову дiяльнiсть на
територiї iншої договiрної держави. Даний договiр є основною пiдставою
виникнення, змiни чи припинення трудових вiдносин.
На основi аналiзу укладеної Україною Угоди про працевлаштування i соцiальний
захист громадян варто зробити висновок про те, що у трудових вiдносинах, де
присутнiй iноземний елемент, велике значення надається договiрному регулюванню
працi. У трудовому договорi (контрактi) здiйснюється деталiзацiя норм, визначених в
Угодах. Такi трудовi договори (контракти), укладенi безпосередньо мiж працiвником i
роботодавцем, виступають основним документом, згiдно з яким особа зможе захистити
свої порушенi права у сферi працi при їх порушеннi та є пiдставою для вiдшкодування
працiвниковi шкоди внаслiдок калiцтва або iншого ушкодження здоров’я, одержаного
у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язкiв.
Якщо порiвняти норми зазначених Угод з частиною 2 статтi 4 Закону України
“Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на
виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi”
вiд 23 вересня 1999 року [24, с. 403], то варто наголосити на тому, що норми Закону
закрiплюють переважаючу дiю мiжнародних договорiв, ратифiкованих Україною, над
внутрiшнiм законодавством України з питань страхування вiд нещасних випадкiв. Таке
положення свiдчить про те, що на працiвника при вiдшкодуваннi завданої йому шкоди
будуть поширюватись норми та гарантiї, визначенi Угодою про працевлаштування i
соцiальний захист громадян та Угодою про взаємне визнання прав на вiдшкодування
шкоди, заподiяної працiвникам калiцтвом, професiйним захворюванням або iншим
ушкодженням здоров’я, пов’язаними з виконанням ними трудових обов’язкiв. Згiдно з
ними, роботодавець, який вiдповiдає за заподiяну шкоду, вiдшкодовує за нормами свого
нацiонального законодавства, а це, в свою чергу виступає гарантiєю для працiвника у
сферi працi.
Таким чином, визначення виду соцiального страхування та випадкiв настання
соцiального ризику в трудових вiдносинах, де присутнiй iноземний елемент, повинно
визначатись як iстотна умова укладення трудового договору i має бути погоджена мiж
працiвником та роботодавцем до виникнення трудових вiдносин.
На вiдмiну вiд багатостороннiх угод у сферi працi, якi, зазвичай, охоплюють
широке коло вiдносин правового регулювання, двостороннi договори, як правило,
укладаються державами з питань взаємного працевлаштування громадян поза межами
територiї своїх держав, а також визначення умов працi та соцiального забезпечення
трудiвникiв-мiгрантiв i членiв їх сiмей. Особливiстю двостороннiх договорiв з питань
працi є те, що вони передбачають твердi юридичнi зобов’язання кожної з держав,
якi виступають сторонами домовленостей, i пiдлягають ратифiкацiї компетентними
органами державної влади [25].
Необхiднiсть вивчення мiжнародного трудового законодавства постає у зв’язку з
обранням Україною європейського напрямку розвитку [26] та прагненням України
в майбутньому стати членом Європейського Союзу, що вимагає гармонiзацiї
законодавства України, в тому числi трудового, iз законодавством країн ЄС.
Отже, гарантiї у трудовому правi повиннi мати стiйку економiчну основу,
вiдповiдати її реалiям i забезпечувати гнучкiсть правового регулювання.
Прiоритетними на сьогоднi для України повиннi стати не стiльки якiсна переробка норм
матерiального права, а значною мiрою – методика правового регулювання трудових
вiдносин, визначення ступеня участi держави у соцiально-трудових правовiдносинах,
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встановлення прiоритетiв у взаємовiдносинах “працiвник-роботодавець”, створення
системи додаткових гарантiй як для власника у сферi виробництва, так i для
працiвника в соцiальнiй сферi, забезпечення сприятливих i безпечних умов працi. Це
є основоположнi питання, вирiшення яких впливатиме на якiсть механiзму правового
гарантування.
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Кохан Н. В. Мiжнародно-правове закрiплення гарантiй трудових прав працiвникiв
Дослiджено поняття гарантiй здiйснення трудових прав працiвникiв. Розглянуто мiжнародно-правове
регулювання працi. Здiйснено аналiз правового регулювання гарантiй трудових прав працiвникiв в
актах зарубiжного законодавства.
Ключовi слова: трудовi правовiдносини, юридичнi гарантiї, гарантiйнi та компенсацiйнi виплати,
трудовий договiр, гарантiї при прийняттi на роботу, гарантiї в сферi оплати працi, мiжнародно-правове
регулювання працi, мiжнароднi акти.
Кохан Н. В. Международно-правовое закрепление гарантий трудовых прав работников
Статья является комплексным научным исследованием теоретических и практических проблем
гарантий трудовых прав работников и путей их усовершенствования. Комплексно исследовано понятие
гарантий осуществления трудовых прав работников. Осуществлен анализ правового регулирования
гарантий трудовых прав работников в актах зарубежного законодательства. Анализ конвенций,
многосторонних и двухсторонних соглашений между государствами позволил сделать вывод, что,
во-первых, трудовой договор является основным актом, на основании которого личность может
осуществлять трудовую деятельность на территории другого государства.
Ключевые слова: трудовые отношения, гарантии трудовых прав работника, вознаграждение
за труд, изменение существенных условий труда, изменения в организации производства и труда,
международное регулирование труда, международные законодательные акты.
Kokhan N.V. The International Legal Securing Of Guarantees Of Employee’S Rights
In the article includes an all-embracing study of the deﬁnition and classiﬁcation of guarantees of workers’
legal rights. Legal regulations of guarantees applicable to workers’ labor rights in foreign legislative systems
were thoroughly analyzed. Legal guarantees and compensatory payments frameworks were also studied.
Keywords: labor relations, guarantees, legal guarantees, guarantees for workers’ performance of their
labor rights, guarantees and compensatory payments, labor contracts, recruitment guarantees, labor payment
guarantees.
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Матвiєнко Є. П.

Право на соцiальне забезпечення як одне з найважливiших
соцiальних прав людини
УДК 349.3

Актуальнiсть теми. Одне з природжених прав людини, яке вiдносять до
соцiальних прав, визначене та закрiплене у нацiональних та мiжнародних нормативноправових актах — це право на соцiальне забезпечення. Так, у ст. 46 Конституцiї
України встановлено, що кожна людина має право на соцiальний захист, у тому числi
й на соцiальне забезпечення. Суттю гарантiй цього є те, що держава в тiй чи iншiй
формi повинна задовольняти потреби людей, якщо вони не спроможнi забезпечити своє
iснування. Ця сфера дiяльностi кожної держави має велике значення для створення
гiдного рiвня життя населення. I саме тому необхiдно створити належне правове
регулювання даної галузi права для максимального задоволення постiйно зростаючих
матерiальних i духовних потреб громадян, послiдовне пiдвищення добробуту усього
населення та зниження соцiальної нерiвностi тощо.
Вiдповiдно метою статтi є визначення сутностi поняття ”соцiальне
забезпечення” та його мiсця у системi соцiальних прав людини, аналiз норм чинного
пенсiйного законодавства.
Ступiнь наукової розробки проблеми. Даною проблемою займається велика
кiлькiсть науковцiв. Серед них вiдомi українськi (Н. Б. Болотiна, В. Я. Бурак,
Т. З. Гарасимiв, Р. I. Кондратьєв, М. М. Папiєв, П. Д. Пилипенко, C.М. Прилипко,
С. М. Синчук, I. М. Сирота, I. С. Ярошенко) i росiйськi (В. С. Андреєв,
К. С. Батшина, А. Д. Зайкiн, М. Л. Захаров, Р. I. Iванова, Є. Г. Тучкова) вченi.
Деякi проблеми пенсiйного забезпечення дослiджувались у кандидатських дисертацiях
В. М. Андрiїва, Б. I. Сташкiва, Б. С. Стичинського.
Виклад основного матерiалу. Основнi права та свободи людини й громадянина
подiляються на особистi, полiтичнi, економiчнi, соцiальнi та культурнi. Соцiальнi права
— це можливостi людини забезпечити собi та своїм рiдним нормальне iснування в
суспiльствi. За Конституцiєю України до них належить велика кiлькiсть рiзноманiтних
прав (зокрема, право на працю (ст. 43), на страйк (ст. 44), на вiдпочинок (ст. 45), на
житло (ст. 47), на достатнiй життєвий рiвень (ст. 48), на охорону здоров’я, медичну
допомогу i медичне страхування (ст. 49), та iншi). Важливе мiсце серед них займає
право на соцiальний захист (ст. 46).
Складовою системи соцiального захисту є право на соцiальне забезпечення. Воно
виконує функцiю накопичення та розподiлу коштiв, призначених для соцiальної
допомоги, виплат по соцiальному страхуванню та iн. У сучасних соцiально-економiчних
умовах реалiзацiя права на соцiальне забезпечення, яке займає одне з центральних
мiсць серед соцiально конституцiйних прав, одночасно є й найбiльш проблематичним.
Це пояснюється тим, що воно стосується найбiльш незахищеної частини населення
України. Тому роз’язання цiєї проблеми допоможе кожному громадянину вiльно
розвиватися, реалiзовувати свої здiбностi, одержувати належний дохiд, полiпшувати
добробут, досягненню рiвностi й соцiальної справедливостi [2, c. 19-20].
Найбiльш загальним визначенням поняття ”соцiальне забезпечення” є надання
будь-яких видiв допомоги, необхiдних матерiальних благ громадянам для належного
iснування з боку держави.
У мiжнароднiй практицi розумiння термiну ”соцiальне забезпечення” ґрунтується
на спецiалiзованих нормах мiжнародного права. Норми про соцiальне забезпечення
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людей вперше були вiдображенi у цiлях Мiжнародної органiзацiї працi (МОП) у її
Статутi, який був прийнятий у 1919 роцi. Серед них, наприклад, були: виплата пенсiй
у старостi та через iнвалiднiсть; забезпечення їжею i житлом; надання можливостей
для вiдпочинку тощо [13].
Наступним кроком стала Загальна декларацiя прав людини (ООН, 1948 р.),
яка на всесвiтньому рiвнi проголосила основнi соцiальнi права: право на соцiальне
забезпечення (ст.22), гiдний рiвень життя, медичний догляд, соцiальне обслуговування,
захист материнства i дитинства (ст.25). А вже мiжнародний пакт про економiчнi,
соцiальнi та культурнi права (ООН, 1966 р.) закрiпив зобов’язання держав визнавати
право кожної людини на соцiальне забезпечення [8].
Ще одним iз джерел мiжнародного права є конвенцiя МОП ”Про мiнiмальнi норми
соцiального забезпечення” (1952 р.). Згiдно з якою до сфери соцiального забезпечення
належить медична допомога, допомоги в разi хвороби, безробiття, старостi, трудового
калiцтва або професiйного захворювання, iнвалiдностi, втрати годувальника, по
вагiтностi та пологах, сiмейнi допомоги [11].
Найбiльш досконалим мiжнародним документом з проблеми вищезгаданого права
вважається Європейська соцiальна хартiя (1961 р.). Вона мiстить права в галузi
соцiального забезпечення, якi подiлено на двi групи: права громадян, якi працюють
i мають право на вiдповiдний соцiальний захист i забезпечення в разi втрати заробiтку
внаслiдок настання соцiального ризику; права непрацюючих громадяни, котрi не мають
засобiв до iснування й отримують соцiальну допомогу в розмiрi прожиткового мiнiмуму
[7].
Серед iнших важливих нормативних документiв слiд назвати Європейський кодекс
соцiального забезпечення (1964 р.), у якому вказано обсяги й змiст рiзних видiв
допомог; норми, яким мають вiдповiдати перiодичнi грошовi виплати [6].
В науковiй лiтературi iснують декiлька варiантiв визначення поняття ”соцiальне
забезпечення”. Зокрема, воно розглядається як:
- предмет соцiальної полiтики, самостiйна функцiя держави;
- форма розподiлу, що гарантує громадянам нормальний рiвень життєвого та
культурного стандарту понад винагороду за працю з настанням старостi, втрати
працездатностi чи годувальника [10, c. 22];
- система матерiального забезпечення i обслуговування громадян за вiком, через
хворобу, iнвалiднiсть, безробiття, на випадок втрати годувальника, виховання дiтей та
в iнших випадках, передбачених законодавством [1, c. 7];
- спосiб розподiлу частки валового внутрiшнього продукту шляхом надання
громадянам матерiальних благ з метою вирiвнювання їхнiх особистих доходiв у разi
настання соцiальних ризикiв за рахунок засобiв цiльових фiнансових джерел в обсязi
та на умовах, встановлених державою для пiдтримання їх повноцiнного соцiального
статусу [9, c. 15].
Отже, соцiальне забезпечення трактується досить неоднозначно. Його називають
як формою, системою, так i способом розподiлу матерiальних благ. Очевидно,
що такий неоднозначний пiдхiд до визначення сутностi одного й того ж поняття
не може вважатися прийнятним для його характеристики як об’єкта правового
регулювання. На нашу думку, бiльш правильним є визначення поняття ”соцiального
забезпечення” Н. Б. Болотiної, яка, як i бiльшiсть сучасних науковцiв, визначає
його як ”органiзацiйно-правову дiяльнiсть держави щодо матерiального забезпечення,
соцiального утримання, обслуговування, надання медичної допомоги за рахунок
спецiально створених фiнансових джерел осiб, якi зазнали соцiального ризику,
внаслiдок якого втратили здоров’я та (або) засоби до iснування i не можуть матерiально
забезпечити себе та своїх утриманцiв” [3, c. 38].
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Такий пiдхiд ми приймаємо за основу дослiдження, оскiльки держава є невiд’ємним
учасником цих суспiльних вiдносин та гарантом соцiальних прав громадян. Крiм
того, держава, спрямовує цю дiяльнiсть на забезпечення даних прав суб’єктiв
соцiального забезпечення — громадян, якi в силу об’єктивних обставин втратили
роботу, здоров’я, працездатнiсть, а заразом i засоби до iснування та не можуть себе
матерiально забезпечити. Тому, коли розглядати соцiальне забезпечення як суспiльне
явище, то необхiдно виходити з того, що це є певний вид суспiльних вiдносин, якi
передбачають наявнiсть взаємних прав i обов’язкiв суб’єктiв. Данi юридичнi обов’язки
покладенi на чiтко визначених суб’єктiв – вiдповiднi державнi органи, органи мiсцевого
самоврядування, органи працi та соцiального захисту населення, органи Пенсiйного
фонду України, соцiальнi страховi фонди тощо. Якщо носiй суб’єктивного права
завжди має вибiр – дiяти певним чином чи утриматися вiд дiй, то зобов’язана особа не
має права вибору. Невиконання або неналежне виконання юридичного обов’язку тягне
за собою заходи державного примусу [4, c. 17].
Чинне законодавство передбачає, що соцiальне забезпечення включає в себе пенсiйне
забезпечення, забезпечення грошовими допомогами, надання пiльг, компенсацiй,
натуральних допомог та соцiальних послуг у спецiально створених для цього
соцiальних закладах. Поза сферою соцiального забезпечення залишаються iншi види
соцiального захисту: медична допомога i медичне страхування, соцiальне житло,
екологiчна безпека, обов’язкова освiта, соцiальне партнерство тощо. Для кожного виду
соцiального забезпечення надається перелiк осiб, якi мають на нього право; умови, за
яких особа може реалiзувати це право; розмiр i термiни виплати; порядок надання того
чи iншого виду соцiального забезпечення. Одночасно слiд зазначити, що у реальному
життi людина немає право на всi види соцiального забезпечення одночасно, а на якийсь
один.
Забезпечують фактичну реалiзацiю та надiйний захист права на соцiальне
забезпечення рiзноманiтнi умови i засоби. До них належать матерiальнi (соцiальна
спрямованiсть економiки, економiчна багатоманiтнiсть, державнi й приватнi фонди
соцiального страхування), полiтичнi (розподiл влади, полiтичний плюралiзм, виборча
система), iдеологiчнi (демократична суспiльна думка, необхiдний освiтнiй рiвень,
доступ до iнформацiї), правовi (демократичне, соцiальне законодавство, конституцiйносудовий, судовий, адмiнiстративний та мiжнародно-правовий захист) [14, c. 24].
Однак сьогоднi, з одного боку, органiзацiя соцiального забезпечення має бiльшi
можливостi, нiж ранiше, а з iншого – ця дiяльнiсть повсякчасно ускладнюється,
особливо через старе мислення, яке залишилося у наших службовцiв вiд командноадмiнiстративної системи. Беручи пiд захист громадян, треба мати на увазi, що будьяка соцiальна акцiя повинна керуватися iнтересами не тiльки державотворення, як
цього вимагає сучасний полiтичний момент, а й iнтересами людини.
Нерiдко, коли мова йде про соцiальне забезпечення населення, його зводять лише
до пiдтримки знедолених, пристарiлих та сирiт. Однак соцiального забезпечення
потребують усi верстви населення, щоб безпосередньо реалiзувати свої природнi,
професiйнi та iншi можливостi. Держава повинна стояти на сторожi iнтересiв людей,
дбати про їх добробут, який вимiрюється багатьма компонентами, а не тiльки кiлькiстю
матерiальних благ. Система соцiального забезпечення повинна бути адаптована до
ринкових вiдносин, орiєнтована на труднощi кризової економiки та складну полiтичну
ситуацiю в країнi [5, c. 9].
Аналiз мiжнародно-правових норм, нацiонального законодавства та соцiальної
полiтики України дає можливiсть визначити основнi напрями розвитку соцiального
забезпечення в країнi: розробка й запровадження рiзноманiтних програм соцiальних
допомог i унiверсальних систем соцiального забезпечення; полiпшення системи
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загальнообов’язкового державного пенсiйного страхування; розробка соцiальних
стандартiв, у тому числi критерiїв достатнього рiвня життя та визначення шляхiв його
пiдвищення; створення системи, яка б гарантовано забезпечувала надання допомог та
пiльг. Такий пiдхiд дозволить максимально враховувати всi категорiї громадян, якi
потребують такої допомоги, тобто все населення України [12, c. 21-22].
Забезпечення цього права здiйснюється як в Українi, так i за кордоном за допомогою
окремої галузi права – права соцiального забезпечення.
Висновок. Таким чином, одним з найважливiших соцiальних прав є право
на соцiальне забезпечення, яке є визнане й гарантоване державою i мiжнародним
спiвтовариством можливостi людини задовольняти на прожитковому рiвнi свої
фiзiологiчнi та духовнi потреби. Це право не може бути вiдчужене, вiдiбране, обмежене
чи подароване. Воно належить кожному з моменту народження i до смертi. Держава
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Матвiєнко Є. П. Право на соцiальне забезпечення як одне з найважливiших соцiальних
прав людини
У статтi розглянуто сутнiсть поняття ”соцiальне забезпечення”, яке є одним iз конституцiйних прав
людини, що забезпечується не тiльки заходами держави як основного соцiального гаранта, але й
створенням спецiальної мережi соцiального страхування з метою мобiлiзацiї коштiв (страхових внескiв)
роботодавцiв, найманих осiб для забезпечення гарантiй соцiального захисту громадян.
Ключовi слова: право соцiального забезпечення, соцiальнi права, соцiальний

захист,

забезпечення добробуту населення.
Матвиенко Е.П. Право на социальное обеспечение как одно из самых важных социальных
прав человека
В статье рассмотрена сущность понятия ”социальное обеспечение”, которое является одним из
конституционных прав человека, которое обеспечивается не только мероприятиями государства как
основного социального гаранта, но и созданием специальной сети социального страхования с целью
мобилизации средств (страховых взносов) работодателей, наемных лиц для обеспечения гарантий
социальной защиты граждан.
Ключевые слова: право социального обеспечения, социальные права, социальная защита,
обеспечение благосостояния населения.
Matviienko Ye.P. The right for social security as one of the most important from social human
rights
Essence of concept ”social security”, which is one of constitutional human rights, which is provided by not
only the measures of the state as a basic social guarantor, but also creation of the special network of social
security with the purpose of mobilization of money (insurance payments) of employers, hired persons for
providing of guarantees of social defence of citizens, is considered in the article.
Keywords: right for social security, social rights, social defence, providing of welfare of population.
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Проблеми кримiнально-правової,
кримiнально-виконавчої та
кримiнологiчної
(профiлактичної) полiтики
Габуда А.С.

Правовi аспекти спiввiдношення опору i злiсної непокори
УДК

Сьогоднi, нi в кого не виникає сумнiвiв, що змiцнення законностi та правопорядку в
державi значною мiрою залежить вiд дiяльностi судiв, органiв прокуратури, внутрiшнiх
справ, служби безпеки та iнших правоохоронних органiв по захисту життя, здоров’я,
честi, гiдностi, прав i свобод громадян, державного суверенiтету та конституцiйного
ладу України вiд протиправних посягань. Ефективнiсть такої дiяльностi, великою
мiрою залежить вiд правильної квалiфiкацiї правопорушень, яка полягає у належнiй
юридичнiй оцiнцi вчиненого та призначення винному обґрунтованого, справедливого
покарання.
Виходячи з цього, метою статтi є узагальнення рiзних точок зору щодо
особливостей спiввiдношення злочину, передбаченого ст. 342 КК i адмiнiстративного
правопорушення, що охоплюється ст. 185 КУАП, тобто опору та злiсної непокори,
вироблення критерiїв їх розмежування, оскiльки цi норми, наряду з iншими створюють
вiдповiднi гарантiї для виконання працiвниками правоохоронних органiв покладених на
них обов’язкiв по забезпеченню правопорядку в країнi.
Питанням вiдмежування опору вiд злiсної непокори свого часу придiляли увагу як
зарубiжнi (В. А. Владiмiров, П. Ф. Грiшанiн, Н. В. Дємєнтьєв, П. В. Замосковцев,
Є. А. Козельцев, П. П. Осiпов, Г. Ф. Полєнов, П. С. Єлiзаров, Є. А. Сухарєв,
Н. I. Трофiмов та iн.), так i вiтчизнянi науковцi (М. Й. Коржанський, В. О. Навроцький,
В. I. Осадчий та iн.). Однак цi проблеми i надалi залишаються не розв’язаними, так
як, критерiїв, за якими чiтко i однозначно можна було б розмежувати названi делiкти
не вироблено.
Перш за все, розглядаючи дану проблематику, необхiдно звернутися до роз’яснень
з цього приводу Пленуму Верховного Суду України. У його постановi №8 вiд 26 червня
1992 р. “Про застосування судами законодавства, що передбачає вiдповiдальнiсть за
посягання на життя, здоров’я, гiднiсть та власнiсть суддiв i працiвникiв правоохоронних
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органiв” зазначено, що злiсною непокорою слiд вважати вiдмову вiд виконання
наполегливих, неодноразово повторених законних вимог чи розпоряджень працiвника
мiлiцiї при виконаннi ним службових обов’язкiв, члена громадського формування з
охорони громадського порядку чи вiйськовослужбовця у зв’язку з їх участю в охоронi
громадського порядку або вiдмова, виражена у зухвалiй формi, що свiдчить про
явну зневагу до осiб, якi охороняють громадський порядок. Потрiбно також мати на
увазi, що адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за названою статтею настає за вiдсутностi
застосування фiзичної сили з боку винної особи.
Однак, дане положення не дає вiдповiдей на всi питання, що виникають у зв’язку
iз застосуванням вказаних норм, а тому вiдмежування злiсної непокори вiд опору
видається одним iз складних.
З цього приводу одностайної позицiї не вироблено. В науцi кримiнального права
сформувалося двi авторитетнi думки. Перша зводиться до того, що бiльшiсть авторiв
вважає визначальною ознакою, за якою опiр можна вiдмежувати вiд непокори - активну
протидiю винним виконанню потерпiлим своїх обов’язкiв. При непокорi дана ознака
вiдсутня. В цьому випадку протидiя вчинюється шляхом пасивної поведiнки суб’єкта –
бездiяльностi, за якої порушник лише не виконує законної вимоги компетентної особи
[1, с. 469; 2, с. 17; 3, с. 98; 4, с. 48; 5, с. 7; 6, с. 29].
Друга думка, об’єднує авторiв, якi вважають, що злiсна непокора може проявитися
як в пасивнiй поведiнцi – бездiяльностi, так i в активнiй, тобто у дiях (наприклад, коли
на неодноразовi вимоги пройти у вiддiл мiлiцiї винний втiкає вiд працiвника даного
органу). Опiр же - завжди активна протидiя, тобто виражається тiльки в дiях i не
може бути вчинено шляхом бездiяльностi [7, с. 133; 8, с. 452; 9, с. 10 ].
Власну позицiю вiдстоює П. П. Осiпов. Вiн вбачає безпiдставним вiдмежовувати опiр
вiд непокори за критерiєм активностi або пасивностi дiй винного, оскiльки в дiйсностi
непокора може бути вчинена i активними дiями. Тому, на його думку, опiр утворює
тiльки те перешкоджання виконанню потерпiлими обов’язкiв, яке являє собою активну
протидiю здiйсненню ними своїх повноважень, причому мова йде про фiзичний вплив
на них, який не носить, характеру насильства у кримiнально-правовому розумiннi цього
слова. У цьому зв’язку вiн вважає помилковими погляди тих авторiв, якi в ознаки
простого опору не включають фiзичний або психiчний вплив на працiвника мiлiцiї при
виконаннi ним своїх обов’язкiв по охорони громадського порядку [3, с. 453].
Не погоджуючись з логiкою П. П. Осiпова, П. В. Замосковцев зазначає, що непокора
завжди розумiється як рiзновид бездiяльностi, оскiльки вона означає невиконання
вiдповiдною особою дiй, що вимагаються вiд неї. Iнша справа, що таке невиконання
може протiкати у самих рiзних формах. Вона може виражатися в словеснiй вiдмовi
правопорушника пiдкоритися законним вимогам або розпорядженням працiвника
мiлiцiї, у втечi вiд працiвника. Саме в цьому полягає сутнiсть злiсної непокори. Опiр,
передбачений ч. 1 ст. 191-1 (КК РСФСР) на вiдмiну вiд злiсної непокори, виражається
не в пасивному ухиляннi, iгноруваннi, зневазi до вимог i розпоряджень мiлiцiонера
або народного дружинника, а в активному перешкоджаннi, протидiї їм. Для нього
характерна реальна взаємодiя двох сторiн, активно протидiючих, що намагаються
нейтралiзувати одна одну [10, с. 48].
Серйозне заперечення викликає i твердження П. П.
Осiпова про те, що
опiр, обов’язково передбачає фiзичний вплив на потерпiлого. Законодавець, вводячи
кримiнальну вiдповiдальнiсть за простий опiр, повнiстю виключає з його змiсту будьякий фiзичний або психiчний вплив на працiвника [10, с. 49].
Є. А. Козельцев же висловлює думку, що форма вираження непокори залежить
вiд характеру вимоги i розпорядження працiвника мiлiцiї, якi можуть бути як такi,
що забороняють вчинення окремих дiй, так i тими, що вимагають їх вчинення. Тому
164

запропонований в юридичнiй лiтературi шлях вiдмежування злiсної непокори вiд
опору за характером об’єктивної сторони, на думку автора, не зовсiм правильний.
Розмежування злiсної непокори вiд опору повинно проводитися по об’єкту посягання.
Дiя, виражена у любiй формi, але направлена тiльки на порушення нормальної
дiяльностi працiвника мiлiцiї, за вiдповiдних умов утворює злiсну непокору. При
опорi заподiюється шкода нормальнiй дiяльностi i особистим iнтересам даної особи.
Твердження про однооб’єктнiсть опору без насильства може привести до того, що
поняття злочинного в цiй галузi значно розшириться i охопить злiсну непокору i
навiть антигромадськi вчинки, так як не буде будь - якого визначеного критерiю для
вiдмежування злочинного вiд незлочинного [ 9, с. 10].
Пiдтримуючи позицiю П. В. Замосковцева, слiд вказати, що сформульоване
Є. А. Козельцевим та П. П. Осiповим положення про те, що при опорi шкода
заподiюється двом об’єктам, суперечить думцi яка склалася, що склад злочину, який
охоплює простий опiр, позбавлений складного характеру i має своїм об’єктом посягання
тiльки нормальну дiяльнiсть вказаних у законi осiб. Дiйсно, пiд час опору зачiпаються
особистi iнтереси потерпiлого, так як порушується їхня недоторканiсть, цi особи
пiддаються фiзичному впливу. Тому, в даному випадку бiльш правильною є думка
авторiв, якi вiдстоюють, що названим iнтересам все ж таки заподiюється певна шкода.
Але чи слiд вiдносини вказанi блага до об’єкта злочину, передбаченого частинами 1, 2
ст. 342 КК – питання.
Розв’язуючи цю проблему, логiчно буде з’ясувати чи охороняються вказанi
особистi iнтереси законом. Аналiз вiдповiдних кримiнально – правових норм дозволяє
висновувати, що суспiльнi вiдносини, якi забезпечують недоторканiсть особи, яка
виконує покладенi на неї обов’язки не ставляться пiд охорону кримiнального закону. А
як вiдомо, об’єктом злочину є не будь – якi суспiльнi вiдносини, а лише тi, якi поставленi
пiд охорону закону про кримiнальну вiдповiдальнiсть [12, с. 89]. З огляду на зазначене
можна констатувати, що склад простого опору включає один безпосереднiй об’єкт,
яким виступає нормальна дiяльнiсть представника влади, працiвника правоохоронного
органу, члена громадського формування або вiйськовослужбовця i у кримiнальноправовому розумiннi не поєднується з насильством чи погрозою його застосування.
Потребують уточнення i положення щодо способу вчинення простого опору i
злiсної непокори. Як видається, при розв’язаннi даного питання перш за все слiд
чiтко вiдмежовувати поняття активної поведiнки при опорi вiд такої ж поведiнки
при злiснiй непокорi. I в першому i у другому випадку вчинюється протидiя законнiй
дiяльностi потерпiлих. Однак, якщо при опорi, така протидiя обов’язково поєднується iз
вчиненням дiй, якi безпосередньо спрямованi на фiзичний контакт з особою, що виконує
покладенi на неї обов’язки, на застосування до неї фiзичної сили, але не на вчинення
насильства [3, 99], то злiсну непокору утворюють дiї, якi не пов’язанi з саме фiзичним
впливом на потерпiлого.
Очевидно, що для складу опору (ч.ч. 1, 2 ст. 342) зовсiм не обов’язкове застосування
фiзичного насильства до представника влади, працiвника правоохоронного органу,
члена громадського формування або вiйськовослужбовця. Тому, помилковою видається
думка Н. В. Дємєнтьєва, який пише: “Вiд злiсної непокори опiр вiдрiзняється тим, що
вiн проявляється у застосуваннi порушником фiзичної сили до працiвника мiлiцiї або
народного дружинника” [13]. Якщо погодитись з таким твердженням, то слiд визнати,
що опiр повинен квалiфiкуватися тiльки тодi, коли вiн поєднаний з насильством
над потерпiлим. Однак насильство при вчиненнi опору, поєднаного з примушенням
потерпiлого до виконання явно незаконних дiй утворює квалiфiкований склад цього
злочину, що тягне пiдвищену вiдповiдальнiсть.
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З огляду на зазначене, вiрною слiд визнати думку В. I. Осадчого, який
вважає, що критерiєм розмежування опору i злiсної непокори, з об’єктивної
сторони, є вчинення при опорi активних дiй, спецiально спрямованих безпосередньо
на представника влади, працiвника правоохоронного органу, члена громадського
формування, вiйськовослужбовця [ 7, с. 133].
Тому, не є помилковими думки авторiв, якi вiдстоюють можливiсть вчинення злiсної
непокори i шляхом активних дiй. В даному випадку, цим самим знак рiвностi мiж
непокорою i опором не ставиться i це не суперечить закону.
Також, слiд акцентувати увагу i на одностайнiсть думок авторiв з приводу того, що
опiр не може вчинюватися шляхом пасивної поведiнки – бездiяльностi.
На пiдставi викладеного можна зробити висновок, що опiр представниковi
влади, працiвниковi правоохоронного органу, члену громадського формування або
вiйськовослужбовцю передбачає здiйснення винним активних дiй, якi можуть
перешкодити або утруднити виконання вказаними особами покладених на них
обов’язкiв шляхом фiзичного впливу на потерпiлого (винний вiдштовхує особу, яка
його затримує; виривається вiд неї). Злiсна непокора може вчинюватися як шляхом
дiї, так i бездiяльностi i проявляється частiш за все, у вiдмовi виконати законнi
вимоги вказаних осiб: пред’явити документи, пройти у вiддiлення мiлiцiї, припинити
протиправну поведiнку. Проте може мати й активний вираз: втеча вiд мiлiцiонера який
пред’явив до винного законнi вимоги.
На вiдмiну вiд злiсної непокори, злочин, передбачений ст. 342 КК не може бути
вчинений шляхом бездiяльностi.
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Правовi аспекти спiввiдношення опору i злiсної непокори
Стаття присвячена проблемним питанням, якi виникають при квалiфiкацiї злочину, передбаченого ст.
342 КК. Особливу увагу придiлено критерiям, за якими слiд вiдмежовувати опiр вiд злiсної непокори.
Ключовi слова: опiр, злiсна непокора, пасивна та активна поведiнка, дiяння.
Габуда А.С. Правовые аспекты соотношения сопротивления и злостного неповиновения
Статья посвящена проблемным вопросам, возникающим при квалификации преступления,
предусмотренного ст. 342 УК. Особое внимание уделено критериям, по которым следует отграничивать
сопротивление от злостного неповиновения
Ключевые слова: сопротивление, злостное неповиновение, пассивное и активное поведение,
деяние.
Gabuda A. S. Legal Aspects Correlation Between Resistance And Malicious Indocility
The article is devoted to problem’s points, which arise under qualiﬁcation of crime, art. 342 Criminal Code.
The special attention is giving to criteria, for which would be drawn a line between resistance and malicious
indocility.
Keywords: resistance, malicious indocility, passive and active behavior, actions.

Кошеваров В. П.

Полiтика Європейського Союзу в сферi боротьби зi
злочиннiстю за Консолiдованою версiєю Договору про
функцiонування Європейського Союзу
УДК

Набуття чинностi Лiсабонським договором 1 грудня 2009 року призвело до певних
змiн в правовiй основi функцiонування простору юстицiї, свободи i безпеки ЄС i, як
наслiдок, до коректив в полiтицi ЄС в сферi боротьби зi злочиннiстю. В контекстi
подальшого розвитку спiвробiтництва Україна – ЄС в сферi боротьби зi злочиннiстю
аналiз i узагальнення цих коректив представляє практичний i науковий iнтерес, що
зумовило мету даного дослiдження. Його завдання: дослiдити змiни в кримiнальноправовiй i кримiнально-процесуальнiй полiтицi ЄС на сучасному етапi. Слiд зауважити,
що до теоретичних джерел по темi дослiдження вiдносяться роботи Гердегена М.,
Дейвiс К., Четверiкова А., Жупанова А., Потьомкiної О., Качки Т. тощо, якi бралися
до уваги автором.
За Консолiдованою версiєю Договору про функцiонування Європейського Союзу
2008 року, Союз забезпечує високий рiвень безпеки шляхом: запобiгання i боротьби зi
злочиннiстю, расизмом i ксенофобiєю; координацiї i спiвробiтництва мiж полiцейськими
i судовими владами; взаємного визнання судових рiшень у кримiнальних справах;
наближення кримiнальних законiв [1].
Європейська Рада визначає стратегiчнi напрями правотворчої i оперативної
дiяльностi в просторi юстицiї, свободи i безпеки [2].
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Нацiональнi парламенти гарантують, що пропозицiї i iншi iнiцiативи, прийнятi нею
для розгляду, вiдповiдають принципу субсидiарностi згiдно з положеннями Протоколу
про застосування принципiв субсидiарностi i пропорцiйностi [3].
Постiйний комiтет Ради забезпечує оперативну спiвпрацю з сприяння безпецi в
Союзi. Вiн сприяє координацiї дiй компетентних влад держав-членiв [4].
Це не впливає на виконання державами-членами своїх внутрiшнiх функцiй
забезпечення правопорядку i безпеки [5].
Парламент i Рада ухвалюють акти з: встановлення правил i процедур в Союзi
стосовно всiх форм вирокiв i судових рiшень; запобiгання i розв’язання суперечок
юрисдикцiї мiж державами-членами; пiдтримки пiдготовки суддiв i персоналу
судiв; сприяння спiвробiтництву мiж судовими владами держав-членiв у вiдношеннi
проваджень у кримiнальних справах i виконання рiшень.
Парламент i Рада можуть шляхом директив встановити мiнiмальнi правила
стосовно: взаємного доступу до свiдчень мiж державами-членами; прав iндивiдiв у
кримiнальному процесi; прав жертв злочину; любих iнших аспектiв кримiнального
процесу, якi Рада визначає заздалегiдь своїм рiшенням. Для ухвалення такої директиви
Рада дiє одноголосно пiсля отримання згоди Парламенту. Прийняття мiнiмальних
правил не зашкоджує державам-членам встановлювати або вводити вищiй рiвень
захисту iндивiдiв.
Коли член Ради вважає, що проект директиви може вплинути на фундаментальнi
аспекти його кримiнальної юстицiї, вiн може вимагати передання проекту директиви
Європейськiй Радi. У такому випадку звичайна процедура припиняється. Пiсля дискусiї
i у випадку консенсусу ЄР повинна на протязi 4 мiсяцiв пiсля призупинення повернути
проект назад у Раду, яка повинна закiнчити звичайну процедуру ухвалення [6].
Парламент i Рада можуть шляхом директив встановити мiнiмальнi правила
стосовно визначення складiв кримiнальних злочинiв i санкцiй щодо особливо тяжких
злочинiв транскордонного характеру. Це такi види злочинiв: тероризм; ввезення
людей i сексуальна експлуатацiя жiнок i дiтей; незаконне перевезення наркотикiв;
незаконне перевезення зброї; вiдмивання грошей; корупцiя; пiдробка засобiв платежу;
комп’ютернi злочини; органiзована злочиннiсть. Вона повинна дiяти одноголосно пiсля
отримання згоди Парламенту.
Якщо член Ради вважає, що проект директиви буде порушувати фундаментальнi
аспекти його кримiнальної юстицiї, вiн може вимагати, щоби вiн був направлений ЄР.
В такому випадку звичайна процедура розгляду призупиняється. Пiсля дискусiї i у
випадку консенсусу ЄР повинна на протязi 4 мiсяцiв пiсля припинення направити
проект назад Радi, яка закiнчує припинення за звичайною процедурою [7].
Парламент i Рада можуть ухвалити заходи для сприяння i пiдтримки дiї державчленiв у галузi запобiгання злочинностi, включаючи любе наближення законодавства
держав-членiв [8].
Парламент i Рада шляхом прийняття регламентiв визначають структуру
Європейського вiдомства юстицiї, його операцiї, сфери дiї i завдання. Цi завдання
можуть включати: iнiцiювання кримiнальних розслiдувань, як i пропозицiй щодо
звинувачення компетентними нацiональними владами, особливо тих, якi стосуються
злочинiв проти фiнансових iнтересiв Союзу; координацiю розслiдувань i звинувачення
за попереднiм пунктом; посилення судової спiвпрацi, включаючи вирiшення суперечок
юрисдикцiї i тiсну спiвпрацю з Європейською судовою мережею. Цi регламенти повиннi
також визначати умови включення Парламенту i нацiональних парламентiв в оцiнку
дiяльностi Євроюсту. У звинуваченнях формальнi акти судової процедури видаються
компетентними нацiональними посадовими особами [9].
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В цiлях боротьби iз злочинами проти фiнансових iнтересiв Союзу Рада шляхом
регламентiв може видiлити з Євроюсту Європейську прокуратуру. Рада повинна дiяти
одноголосно пiсля отримання згоди Парламенту.
При вiдсутностi єдностi в Радi група з щонайменше 9 держав-членiв може вимагати
передання проекту регламенту ЄР. В цьому випадку процедура в Радi призупиняється.
Пiсля обговорення i у випадку консенсусу ЄР повинна на протязi 4 мiсяцiв пiсля
призупинення передати проект назад у Раду для прийняття.
Європейська прокуратура повинна вiдповiдати за розслiдування, звинувачення i
притягнення до вiдповiдальностi, де необхiдно в контактi з Європолом, злочинцiв i їх
пособникiв за злочини проти фiнансових iнтересiв Союзу. Вона повинна виконувати
функцiї звинувачення в компетентних судах держав-членiв стосовно таких злочинiв.
Регламенти повиннi визначати: загальнi правила стосовно Європейської
прокуратури; умови виконання її функцiй; правила i процедури її дiяльностi,
доступу до свiдчень; правила судового аналiзу процесуальних заходiв, використаних
нею при виконаннi своїх функцiй.
ЄР може одночасно або пiзнiше прийняти рiшення розширити повноваження
Європейської прокуратури, включивши серйознi злочини транскордонного характеру
стосовно злочинцiв i їх пособникiв, якi зачiпають бiльше, нiж одну державу-члена. ЄР
дiє одноголосно пiсля отримання згоди Парламенту i консультацiй з Комiсiєю [10].
Союз органiзує полiцейське спiвробiтництво, включаючи компетентнi влади державчленiв, полiцiї, митницi i iншi спецiалiзованi правоохороннi служби для запобiгання,
виявлення i розслiдування кримiнальних злочинiв [11].
Парламент i Рада шляхом регламентiв визначають структуру, операцiї, сфери дiї
i завдання Європейського полiцейського вiдомства. Цi завдання можуть включати:
збiр, накопичення, обробку, аналiз i обмiн iнформацiєю; координацiю, органiзацiю i
iмплементацiю слiдчих i оперативних дiй, що здiйснюються спiльно з компетентними
владами держав-членiв або в контекстi спiльних слiдчих команд, де необхiдно в
контактi з Євроюстом. Цi регламенти також визначають процедури iнспекцiї дiяльностi
Європолу Парламентом разом з нацiональними парламентами.
Люба оперативна дiя Європолу повинна здiйснюватися в контактi i за угодою
з владами держав-членiв або держав, територiї яких вона стосується. Застосування
силових заходiв знаходиться у виключнiй вiдповiдальностi компетентних нацiональних
влад [12].
Рада встановлює умови i обмеження, за яких компетентнi влади держав-членiв
можуть дiяти на територiї iншої держави-члена в контактi i за угодою з владами цiєї
держави. Рада дiє одноголосно пiсля консультацiй з Парламентом [13].
Таким чином, метою полiтики Європейського Союзу в сферi боротьби зi
злочиннiстю є забезпечення високого рiвня безпеки в просторi юстицiї, свободи i
безпеки шляхом запобiгання i боротьби зi злочиннiстю, координацiї i спiвробiтництва
мiж полiцiями i судами, взаємного визнання судових рiшень у кримiнальних справах,
наближення нацiональних кримiнальних законiв.
Європейська Рада визначає стратегiчнi напрямки означеної полiтики за умови
контролю з боку нацiональних парламентiв за дотриманням принципу субсидiарностi.
Постiйний комiтет Ради забезпечує оперативну спiвпрацю i координацiю дiй
компетентних влад держав-членiв в боротьбi зi злочиннiстю.
Парламент i Рада шляхом директив встановлюють мiнiмальнi правила стосовно
взаємного доступу до свiдчень, прав iндивiдiв в кримiнальному процесi, прав жертв
злочину.
Парламент i Рада шляхом директив встановлюють мiнiмальнi правила щодо таких
складiв злочинiв як тероризм, ввезення людей i сексуальна експлуатацiя жiнок,
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дiтей, незаконне перевезення наркотикiв, зброї, вiдмивання грошей, корупцiя, пiдробка
засобiв платежу, комп’ютернi злочини, органiзована злочиннiсть i вiдповiдних санкцiй.
Парламент i Рада можуть ухвалити заходи з пiдтримки держав-членiв у запобiганнi
злочинностi, включаючи наближення кримiнального законодавства.
Парламент i Рада визначають структуру, операцiї, сфери дiї, завдання
Європейського вiдомства юстицiї в галузi розслiдування, звинувачення нацiональними
владами, посилення судової спiвпрацi, вирiшення суперечок юрисдикцiї. У
звинуваченнях формальнi акти судової процедури видаються компетентними
нацiональними посадовими особами.
В цiлях боротьби зi злочинами проти фiнансових iнтересiв Союзу Рада
шляхом регламентiв може видiлити з Європейського вiдомства юстицiї Європейську
прокуратуру. Вона повинна вiдповiдати за розслiдування, звинувачення i притягнення
до вiдповiдальностi злочинцiв i їх пособникiв за злочини проти фiнансових iнтересiв
Союзу, виконувати функцiю звинувачення у нацiональних судах стосовно таких
злочинiв.
Парламент i Рада шляхом регламентiв визначають структуру, операцiї, сфери дiї i
завдання Європейського вiдомства полiцiї щодо збору, накопичення, обробки, аналiзу
i обмiну iнформацiєю, координацiї i органiзацiї, iмплементацiї слiдчих i оперативних
дiй, в тому числi спiльних слiдчих команд. Люба оперативна дiя Європейського
вiдомства полiцiї здiйснюється в контактi i за угодою з владами держав, територiї яких
вона стосується. Застосування силових заходiв знаходиться у виключнiй компетенцiї
нацiональних влад. Рада встановлює умови i обмеження, за яких компетентнi влади
держав-членiв можуть дiяти на територiї iншої держави-члена, в контактi i за угодою
з владами цiєї держави.
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Адвокатура як суб’єкт загальносоцiального запобiгання
злочинам
УДК 347.965(477)

Постановка проблеми. Як свiдчить статистика, щорiчно суди загальної
юрисдикцiї в порядку ст. 23-2 Кримiнально-процесуального кодексу (далi - КПК)
України [1] виносять майже 6 тис. окремих ухвал про усунення причин та умов, що
сприяли вчиненню злочинiв [2, с23]. Проте особливого впливу на негативнi якiснi
показники злочинностi ця дiяльнiсть не справляє, а саме: у структурi злочинностi
основу складають тяжкi та особливо тяжкi злочини, бiльше 40% злочинiв вчиняється
у спiвучастi, злочини корисливої спрямованостi є прiоритетними, т. iн.
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Вивчення теоретичних i практичних джерел з означеної проблематики показало,
що однiєю з пiдстав високого рiвня злочинностi є вiдсутнiсть належного соцiального
контролю за розвитком цього суспiльно небезпечного явища, зокрема, з боку
адвокатури.
З огляду цього та з метою розробки i обґрунтування заходiв, спрямованих
на пiдвищення ролi та мiсця адвокатури у системi суб’єктiв загальносоцiального
запобiгання злочинам, вибрана тема дослiдження є досить актуальною.
Стан дослiдження.Про роль та мiсце суб’єктiв, так званого, загальносоцiального
запобiгання злочинам у науковiй лiтературi думок не бракує. При цьому значна частина
науковцiв у бiльшiй мiрi це питання розглядає через призму дiяльностi суб’єктiв
профiлактики щодо впливу на причини i умови злочинностi загальносуспiльного рiвня
[3, с326]. Досить активно у цьому напрямку працюють такi вченi, як Антонян Ю. М.,
Блувштейн Ю. Д., Вiцин С Є., Гаухман Л. Д., Голiна В. В., Закалюк А. П., Джужа
О. М., Iгошев К. Є., Лекарь А. Г., Литвинов О. М. та iн. [4, с 36-39]. Проте, у
контекстi з’ясування змiсту дiяльностi адвокатури зазначена проблематика розроблена
недостатньо, що й обумовило вибiр даної тематики дослiдження.
Виклад основних положень роботи. Як показує аналiз наукових джерел,
адвокатуру вiдносять до спецiалiзованих недержавних суб’єктiв запобiгання злочинам.
Зокрема, А. I. Алексеєв змiст цiєї дiяльностi бачить у тому, що виступаючи на
досудовому слiдствi та в судi в якостi захисникiв, законних представникiв потерпiлих,
цивiльних позивачiв i вiдповiдачiв, адвокати приймають участь у дослiдженнi причин
i умов злочинiв, якi з кримiнально-правових позицiй нерiдко можуть розглядатись як
обставини, що суттєвим чином впливають на рiвень вiдповiдальностi [5, с138].
Дещо вiдмiнну позицiю займає А. П. Закалюк, який вважає, що дiяльнiсть
адвокатури по запобiганню злочинам полягає у сприяннi виконанню статей 23, 23-1
КПК України i у захистi законних прав та iнтересiв громадян i юридичних осiб [3, с
356].
О. М. Бандурка та Л. М. Давиденко, навпаки, видiляючи органи кримiнальної
юстицiї [6, с 123] як суб’єкти загальносоцiального запобiгання злочинам, не вiдносить
до них адвокатуру [7, с 102].
Не називають адвокатуру серед суб’єктiв профiлактики на загально-соцiальному
рiвнi й iншi науковцi (О. М Джужа, Є. М. Моiсеєв, В. В. Василевич) [8, с 60-68].
Такий самий пiдхiд можна знайти в зарубiжнiй науковiй лiтературi (А. Ф. Агапов,
Л. В. Барiнова, В. Г. Гриб та iн.) [9, с. 128-139].
У той самий час, сучасний стан протидiї злочинностi в Українi, включаючи
й запобiжнi можливостi, обумовлює необхiднiсть розробки науково обґрунтованих
заходiв, спрямованих на бiльш ефективне використання iснуючих ресурсiв кожного
iз суб’єктiв, задiяних у здiйсненнi загальносоцiальної профiлактики суспiльно
небезпечних дiянь, включаючи можливостi адвокатури. Як з цього приводу зауважили
деякi дослiдники (А. I. Алексеев, С. I. Герасимов, А. Я. Сухарев), при всiй
багатоманiтностi суб’єктiв запобiгання злочинностi, в тому числi кримiнологiчної
профiлактики, вони системно зв’язанi: їх об’єднують загальна мета, правова та
iнформацiйно-аналiтична база, функцiї та iн. [10, с 92]. При цьому, як правильно
зробив висновок А. В. Мiцкевич, досить важливою системоутворюючою ознакою є
вiдповiдальнiсть суб’єкта за досягнення мети вiдповiдної дiяльностi та її результати
[11, с 12].
Якщо виходити зi змiсту ст. 1 Закону України ”Про адвокатуру”, у якiй визначенi
соцiально-правова природа та завдання цього громадського об’єднання, то чiтко
прослiдковується його дiалектичний зв’язок з iншими суб’єктами запобiгання злочинам,
а саме: їх дiяльнiсть спрямована на захист прав, свобод та законних iнтересiв фiзичних
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i юридичних осiб. Саме таким по змiсту є один iз елементiв загальносоцiальної
профiлактики злочинiв, яка в теорiї визначається як: ”...сукупнiсть рiзноманiтних видiв
дiяльностi та заходiв в державi, спрямованих на удосконалення суспiльних вiдносин з
метою негативних явищ i процесiв, що породжують злочиннiсть або сприяють їй, а
також недопущення вчинення злочинiв на рiзних стадiях злочинної поведiнки [13, с 9495]. При цьому така позицiя заперечень серед науковцiв не викликає [14, с 351-352]. Як з
цього приводу зауважила В. В. Голiна, статистична сукупнiсть злочинних проявiв (так
званий ”Кримiнологiчний потенцiал суспiльства”) дає деяке уявлення про цей потенцiал
та про те, яка частина i якi прошарки населення концентрують цей потенцiал, чому i
якi суспiльнi вiдносини його знижують або пiдвищують, а також якi заходи необхiднi
для його зниження [115, с 335].
Отже, необхiднiсть участi адвокатури у реалiзацiї заходiв загальносоцiального
запобiгання злочинам є очевидною. Тим бiльше, що результативнiсть цього напрямку
залежить, як правильно зробив висновок В. I. Борисов, не тiльки вiд законодавства
й узгодженої дiяльностi правозастосовних i правоохоронних органiв, спрямованих на
боротьбу зi злочиннiстю, а й, головним чином, вiд соцiально-економiчного стану,
моралi та правової культури суспiльства, нарештi, вiд природного бажання переважної
бiльшостi громадян позбутися злочинностi [16, с 306].
Якщо за основу взяти вищезазначенi науковi пiдходи та змiст ст. 4 Закону України
”Про адвокатуру”, у якiй визначенi принципи та органiзацiйнi форми її дiяльностi,
та ст. 5 цього ж нормативно-правового акту ”Види адвокатської дiяльностi”, то
можна вивести наступне визначення загальносоцiального запобiгання злочинам, що
здiйснюється адвокатурою, а саме: ”...Це заснована на законi та iнших нормативноправових актах добровiльна дiяльнiсть адвокатури або окремо взятого адвоката, що
спрямована на виявлення детермiнант конкретного злочину та в цiлому злочинностi
в Українi, та шляхом захисту прав i законних iнтересiв фiзичних i юридичних осiб
дiяльнiсть по їх усуненню, блокуванню, нейтралiзацiї тощо”.
Таким чином, системоутворюючими ознаками даного поняття є:
1) Нормативно-визначена дiяльнiсть адвокатури у сферi профiлактики злочинiв.
Як з цього приводу зауважив Ю. Ф. Iванов, сутнiсть правового регулювання
профiлактики злочинiв полягає в тому, що правовi норми стимулюють соцiально
корисну поведiнку (у даному випадку фiзичних i юридичних осiб, якi є
об’єктами адвокатської дiяльностi), протидiючи факторам, якi негативно впливають
на формування та життєдiяльнiсть особи, таким чином створюючи умови для
оптимального здiйснення запобiжної дiяльностi [17, с 97].
Поряд з цим, як правильно зробили висновок ряд дослiдникiв (О. М. Джужа,
В. В. Василевич, П. М. Опанасенко та iн.), правовi акти визначають завдання та заходи
профiлактики злочинностi, порядок, форми i методи здiйснення цiєї дiяльностi, функцiї
рiзних її суб’єктiв, координацiю i взаємодiю мiж ними [18, с 70]. Бiльш того, закони та
iншi нормативно-правовi акти забезпечують вiдповiдальнiсть уповноважених осiб за
виконання своїх обов’язкiв, суворе дотримання особистих i майнових прав, законних
iнтересiв громадян та установ, що потрапляють до сфери профiлактики злочинностi.
Враховуючи, що на сьогоднi спецiального закону з питань запобiгання злочинам в
Українi немає, правовим пiдґрунтям для заняття цим видом дiяльностi адвокатурою
є Закон України ”Про адвокатуру” та КПК України, хоча необхiднiсть регулювання
даного питання першим є очевидною.
2) Добровiльна дiяльнiсть адвокатури у сферi профiлактики злочинiв.
Як у зв’язку з цим зазначено в ч. 1 ст. 19 Конституцiї України, правовий порядок
в Українi ґрунтується на засадах, вiдповiдно до яких нiхто не може бути примушений
робити те, що не передбачено законодавством [19].
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Виходячи з цього та зi змiсту Закону України ”Про Адвокатуру”, слiд визнати,
що заняття запобiжною дiяльнiстю у сферi протидiї злочинностi є її правом (мiрою
можливої правоспроможної поведiнки) [20, с 407], а не обов’язком (мiрою необхiдної
поведiнки).
По цiй ознацi адвокатура вiдрiзняється вiд iнших суб’єктiв профiлактики злочинiв,
для яких зазначена дiяльнiсть є однiєю з функцiй, що випливають з їх правового
статусу (органи внутрiшнiх справ, Служба безпеки України, прокуратура, т. iн.) [21, с
19-21].
Разом з тим, як зазначено в п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України
вiд 1 листопада 1996 р. № 9 ”Про застосування Конституцiї України при здiйснення
правосуддя”, конституцiйнi положення про законнiсть судочинства та рiвнiсть усiх
учасникiв процесу перед законом i судом (ст. 129 Конституцiї) зобов’язують суд
забезпечити всiм рiвнi можливостi щодо подання та дослiдження доказiв, задоволення
клопотань та здiйснення iнших процесуальних прав [21, с 203], що у повнiй мiрi
вiдноситься до адвокатури, зокрема щодо забезпечення її права та здiйснення функцiй
по запобiганню злочинам.
3) Дiяльнiсть як в цiлому адвокатури, так i окремо взятого адвоката.
Як з цього приводу зазначено в ч. 2 ст. 4 Закону України ”Про адвокатуру”,
адвокат має право займатись адвокатською дiяльнiстю iндивiдуально або об’єднуватися
з iншими адвокатами в колегiї, адвокатськi фiрми, контори та iншi адвокатськi форми,
контори та iншi адвокатськi. об’єднання. Бiльш того, вiдповiдно до вимог ч. 5 ст. 4
цього ж Закону адвокатськi об’єднання є юридичними особами, а адвокати виконують
свої обов’язки вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства України у
процесi дiзнання та досудового слiдства (ч. 1 ст. 5 Закону). Остання ж дiяльнiсть,
як це випливає зi змiсту ст. ст. 23-23-1 КПК України, передбачає й ту, що пов’язана з
виявленням причин i умов, якi сприяли вчиненню злочину тобто фактично вчиняє дiї
по запобiганню цим суспiльно небезпечним явищам на загальнокримiнологiчному рiвнi
[22, с. 111-116].
4) Дiяльнiсть по виявленню детермiнант конкретно взятого злочину чи в цiлому
злочинностi в Українi.
Як з цього приводу зробив висновок М. М. Клюєв, з державної системи, у всiх
пiдроздiлах якої так чи iнакше домiнують публiчнi начала, з державної волi, зведеної
в закон, право має перетворитися на правову систему, де прiоритет належить волi та
iнтересам людини [23, с 14].
Що ж стосується змiсту даного системоутворюючого елемента, що визначає
поняття ”загальносоцiального запобiгання злочинам адвокатурою”, то дiяльнiсть по
виявленню детермiнант конкретно взятого злочину чи в цiлому злочинностi в Українi
здiйснюється, як показує практика, у межах:
а) кримiнального судочинства;
б) поза цим процесом [24, с 18].
Перший напрямок передбачає вчинення адвокатом дiй, що пов’язанi iз захистом
законних iнтересiв, як правило, фiзичних осiб при розслiдуваннi кримiнальних
справ та розглядi їх у судi (пiдозрюваних, обвинувачених i пiдсудних, а також
потерпiлих вiд злочину). При реалiзацiї цих функцiй адвокат, як й iншi учасники
кримiнального судочинства, що дiють вiд iменi держави (органи дiзнання, досудового
слiдства, прокуратури та суду), об’єктивно зумовленi виявляти детермiнанти вчинення
конкретного злочину, що носять загальносоцiальний характер, механiзм його вчинення
та iншi обставини, що пiдлягають доказуванню в кримiнальнiй справi (ст. 64 КПК
України).
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Крiм цього, для створення реальних гарантiй захисту прав фiзичних осiб у
кримiнальному судочинствi адвокат виявляє обставини, що пом’якшують покарання
(ст. 66 КК України), а також встановлюють роль жертви злочину у його вчиненнi
(визначають так званий вiктимологiчний аспект злочинностi) [25, с 21-32].
Всi цi та iншi дiї складають змiст загальносоцiального запобiгання злочинам
адвокатурою у межах кримiнального судочинства. При цьому, як вiрно зробив
висновок В. I. Борисов, результативнiсть цього напрямку багато в чому залежить
вiд законодавства й узгодженої дiяльностi правозастосовних i правоохоронних органiв,
спрямованих на боротьбу зi злочиннiстю, й головним чином вiд соцiально-економiчного
стану, моралi та правової культури суспiльства, нарештi, вiд природного бажання
переважної бiльшостi громадян позбутися злочинностi [16, с 306].
Загальносоцiальне запобiгання злочинам поза кримiнальним судочинством
здiйснюється адвокатурою через iншi, передбаченi Законом України ”Про адвокатуру”,
види дiяльностi (ст. 4), а саме: її ограни дають консультацiї та роз’яснення з питань
кримiнального судочинства для iнших осiб, що не є суб’єктами кримiнального процесу,
в якому адвокати виконують функцiї захисту (зокрема, щодо усунення, блокування,
нейтралiзацiї тощо причин i умов злочинностi); здiйснюють представництво в судi
iнших державних органiв, перед громадянами та юридичними особами по так званих
малозначних дiяннях (ч. 2 ст.11 КК України) [26, с 71-72], т. iн.
Досить ефективною у цьому напрямку є дiяльнiсть адвокатури у складi
Пленуму Верховного Суду України, Вищої Ради юстицiї, Спiлки юристiв України,
iн. Це дає можливiсть не тiльки удосконалювати дiяльнiсть судової гiлки
влади по певних категорiях кримiнальних справ шляхом прийняття вiдповiдних
постанов Пленуму Верховного Суду України, але й приймати активну участь у
розробцi концептуальних засад протидiї злочинностi (зокрема, Комплексних програм
профiлактики правопорушень злочинностi [28]; т. iн.).
Останнiм системоутворюючим елементом, що визначає змiст поняття
”загальносоцiального запобiгання злочинам адвокатурою” є дiяльнiсть останньої
по захисту прав i законних iнтересiв фiзичних i юридичних осiб шляхом усунення,
блокування, нейтралiзацiї тощо детермiнант злочинностi. Як з цього приводу
зазначено в п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 24 жовтня
2003 р. № 8 ”Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист
у кримiнальному судочинствi”, ”...забезпечення пiдозрюваному, обвинуваченому,
пiдсудному, засудженому i виправданому права на захист вiдповiдно до положень
ст. 59, ч. 2 ст. 63 i п. 6 ч. З ст. 129 Конституцiї України й чинного кримiнальнопроцесуального законодавства є однiєю з основних засад судочинства, важливою
гарантiєю об’єктивного розгляду справи та запобiгання притягненню до кримiнальної
вiдповiдальностi невинуватих осiб” [29, с 378].,
При цьому основним принципом захисника, якого вiн має дотримуватись, беручи
участь у справi та поряд з цим здiйснюючи загальносоцiальне запобiгання злочинам,
є презумпцiя невинуватостi обвинуваченого. Як вiрно у зв’язку з цим зауважив
В. М. Тертишник, захисник повинен керуватися цим принципом завжди i має зробити
все для його реалiзацiї у кримiнальному процесi [22, с 206]. Водночас захисник не ”слуга” свого пiдзахисного, не його iнтелектуальний помiчник у досягненнi ним
бажаної для нього мети будь-якими засобами i не повинен перетворюватися на засiб
протидiї намiрам дiзнавача, слiдчого, суддi чи суду встановити iстину, дозволяти собi
втягуватись у незаконну дiяльнiсть (приховування злочину, спiвучасть у ньому, т. iн.),
так як тодi дiяльнiсть адвокатури по запобiганню злочинам втрачає свiй сенс.
Для створення ефективних механiзмiв щодо реалiзацiї адвокатурою завдань
загальносоцiального запобiгання злочинам варто вжити наступних заходiв:
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1. Доповнити ч. 2 ст. 48 КПК України ”Обов’язки i права захисника” п. 14 такого
змiсту: ”Виявляти причини, що породили злочин, та умови, якi цьому сприяли, по
конкретнiй кримiнальнiй справi, у розглядi якої приймає участь захисник”.
Як показує практика, у сучасних правових реалiях, що склались в Українi, тiльки
право, закрiплене в законi, має бiльше шансiв на реалiзацiю та захист. I хоча адвокатура
у своїй практичнiй дiяльностi не позбавлена права на заняття дiяльнiстю по виявленню
детермiнант злочинностi, зокрема на пiдставi ч. 1 ст. 19 Конституцiї України, проте
правове забезпечення даного виду адвокатської дiяльностi дає можливiсть мати рiвнi
можливостi участi у кримiнальному судочинствi, що мають iншi його визначальнi
суб’єкти -дiзнавачi, слiдчi, прокурори, суддi та суд в цiлому (ст. ст. 23-23-2 КПК
України).
2. Доповнити проект Закону України ”Про профiлактику злочинiв” [30] ст. 5-1
”Роль та мiсце адвокатури у здiйсненнi запобiжної дiяльностi” наступного змiсту:
”Вiдповiдно до своїх законодавчо визначених i статутних завдань, а також до обов’язкiв,
що витiкають з кримiнально-процесуального законодавства України, запобiганням
злочинiв може займатись i адвокатура України на принципах добровiльностi,
законностi та рiвностi усiх суб’єктiв кримiнального судочинства”.
3. Доповнити п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України вiд 24.10.2003 р. №
8 ”Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримiнальному
судочинствi” словосполученням такого змiсту: ”...а також запобiгання вчиненню
злочинiв як щодо пiдзахисного, так i з його боку”, що логiчно витiкає зi змiсту
ст. 5 Закону України ”Про адвокатуру”, а саме: адвокати виконують свої обов’язки
вiдповiдно до кримiнально-процесуального законодавства у процесi дiзнання та
досудового слiдства.
4. Пiдручники та навчальнi посiбники по курсу ”Кримiнологiя” доповнити
спецiальним роздiлом ”Роль та мiсце адвокатури у запобiганнi злочинам”, враховуючи
особливий статус та правовi можливостi даного суб’єкта кримiнального судочинства.
1. Кримiнально-процесуальний кодекс України. – К.: Велес, 2007. –168 с.
2. Аналiз стану здiйснення судочинства судами загальної юрисдикцiї в 2008 р. //Вiсник Верховного
Суду України. – 2009. – № 5 (105). –С. 19-34.
3. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримiнологiї: теорiя i практика: УЗ кн. – К.:
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424 с
4. Бiблiографiя (кримiнологiя та профiлактика злочинiв): Довiдник /Упоряд.: В. В. Василевич, С
I. Мiнченко, Т. О. Сiродан та iн.; за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Атiка, 2008. – 296 с
5. Алексеев А. И. Криминология: Курс лекций. – 4-е изд., исправ. и допол. – М.: Издательство
”Щит - М”, 2004. – 315 с.
6. Давиденко Л., Корнiлов Д. Поняття та загальна характеристика органiв, що ведуть боротьбу зi
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8. Джужа О. М., Моiсеєв Є. М., Василевич В. В. Кримiнологiя. Спецiалiзований курс лекцiй зi
схемами (Загальна та Особлива частини): Навчальний посiбник. – К.: Атiка, 2001. – 368 с.
9. Криминология: Учебник /Под ред. В. Д. Малкова. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2004. – 528 с.
10. Алексеев А. И., Герасимов С. И., Сухарев А. Я. Криминологическая профилактика: теория,
опыт, проблемы: Монография. –М.: Издательсьтво НОРМА, 2001. – 496 с.
11. Мицкевич А. В. Субъекты советского права: Учебное пособие. –М.: Юрид. лит., 1962. – 168 с.

176

12. Про адвокатуру: Закон України вiд IЗ грудня 1992 р. //Вiдомостi Верховної Ради України. –
1993. – № 9. – Ст. 62.
13. Кримiнологiя: загальна та Особлива частини /За ред. I. М. Даньшина. – X.: Фолiо, 2003. – 688
с,
14. Мартыненко О. А. Детерминация и предупреждение преступности среди персонала органов
внутренних дел Украины: Монография. – X.: Изд-во ХНУВС, 2005. – 496 с.
15. Голiна В. В. Преступность: многообразие понятий и предметная сущность явления //Проблеми
законностi: Респ. мiжвiдом. наук. зб. /Вiдп. ред. В. Я. Тацiй. – X.: нац. юрид. акад. України,
2009. – Вип. 100. – С. 324-336.
16. Борисов В. I. Державна полiтика у сферi боротьби зi злочиннiстю та її напрямки //Проблеми
законностi: Респ. мiжвiдом. наук. зб. /Вiдп. ред. В. Я. Тацiй. – X.: нац. юрид. акад. України,
2009. – Вип. 100. – С 305-312.
17. Iванов Ю. Ф. Кримiнологiя: посiб. для пiдготов, до iспитiв /Ю. Ф. Iванов. – К.: Вид. ПАЛИВОДА
А. В., 2008. – 164 с.
18. Кримiнологiя: Навч. посiб. /О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. Ф. Iванов та iн.; за заг. ред.
О. М. Джужи. – К.: Прецедент, 2004. – 208 с
19. Конституцiя України. – X.: Веста: Вид-во ”Ранок”, 2007. – 64 с
20. Кельман М. С, Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорiя держави i права: Пiдручник. –
Львiв: ”Новий Свiт - 2000”, 2003. – 584 с
21. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд. 01.11.1996 р. № 9 ”Про застосування
Конституцiї України при здiйсненнi правосуддя” //Постанови Пленуму Верховного Суду
України у кримiнальних справах. – 3- тє вид., змiн, i доп. – К.: Видавничий дiм ”Скiф”, 2008. –
С 201-207.
22. Тертишник В. М. Науково-практичний коментар до Кримiнально-процесуального кодексу
України. – 10-те вид., доп. i переробл. – К.: Видавничий дiм ”Юридична книга”, 2008. – 992
с
23. Клюев М. М. Засади державної полiтики програмування запобiгання порушенням прав людини
//Забезпечення прав i свобод людини i громадянина в дiяльностi органiв внутрiшнiх справ
України за сучасних умов: Матерiали Мiжнар. наук-практ. конф., Київ, 4 грудня 2009 р. –
К: ДНДI МВС України, 2009. – Харкiв: Права людини, 2009. – С 11-14.
24. Давыденко Л. М., Бандурка А. А. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы:
Монография. – X.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.
25. Потерпiлий вiд злочину (мiждисциплiнарне правове дослiдження) /Колектив авторiв; за заг.
ред. Ю. В. Баулiна, В. I. Борисова. – X.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с
26. Кримiнальне право України. Загальна частина: Пiдручник /М. I. Бажанов, Ю. В. Баулiн,
В. I. Борисов та iн.; за ред. М. I. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тацiя. – Київ-Харкiв: Юрiнком
Iнтер - Право, 2002. – 416 с
27. Комплексна програма профiлактики правопорушень на 2007-2009 роки: Затв. постановою
Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 грудня 2006 р. //Офiцiйний вiсник України. – 2006. – №
51. – Ст. 3418.
28. Про забезпечення умов для бiльш широкої участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї
державної полiтики: Указ Президента України вiд 31 липня 2004 р. № 854/2004 //Офiцiйний
вiсник України. – 2004. – № 16. –Ст. 174.
29. Постанова Пленуму Верховного Суду України вiд 24 жовтня 2003 р. № 8 ”Про застосування
законодавства, яке забезпечує право на захист у кримiнальному судочинствi” //Постанова
Пленуму Верховного Суду України у кримiнальних справах. – 3-тє вид., змiн, i доп.). – К.:
Видавничий дiм ”Скiф”, 2008. – С. 377-386.
30. Проект Закону України вiд 12 травня 1998 р. ”Про профiлактику злочинiв” //Кримiнологiя:
Спецiалiзований курс лекцiй зi схемами (Загальна та Особлива частини): Навч. посiбник /О.
М. Джужа, Є. М. Моiсеєв, В. В. Василевич; за заг. ред. О. М. Джужи. – К.: Атiка, 2001. – С
383-396.

177

Лотоцький М. В. Адвокатура як суб’єкт загальносоцiального запобiгання злочинам
В статтi здiйснений аналiз правової природи такого виду соцiального контролю у сферi протидiї
злочинностi, як загальносоцiальне запобiгання злочинам, та визначенi роль i мiсце адвокатури у
здiйсненнi даного виду дiяльностi.
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злочинам.
Лотоцкий М. В. Адвокат как субъект общесоциального предотвращения преступлений
В статье осуществлен анализ социально правовой природы адвокатуры в Украине и обоснована
необходимость создания реальных механизмов реализации задания по предотвращению преступлений,
что поставлено перед субъектами так называемой общей профилактики преступлений.
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противодействия преступлениям.
Lotockiy М.V. Advocacy as a subject in general lines social prevention to the crimes
The article has analyzed the socio-legal nature of advocacy in Ukraine and justiﬁed the need to create real
mechanisms for the realization of crime prevention which is delivered before the subjects of so-called general
crime prevention.
Keywords: advocacy, general social prevention to the crimes, policy in the ﬁeld of counteraction crimes.

Митрофанов I. I.

Вiдновлення соцiальної справедливостi як мета реалiзацiї
кримiнальної вiдповiдальностi
УДК 343.2/.7

Незважаючи на позитивнi зрушення, що спостерiгаються у сферi протидiї
злочинностi в цiлому, її ”цiна” залишається високою для суспiльства. Щороку
Мiнiстерство внутрiшнiх справ України реєструє понад 200 тис. осiб, якi є потерпiлими
вiд злочинiв. Так, у 2006 роцi було зареєстровано 255122 потерпiлих вiд злочинiв, у
2007 роцi — 230468, у 2008 роцi — 214848, у 2009 роцi — 265982 таких осiб [1].
У зв’язку з цим виникає нагальна потреба вдосконалення питань правового
регулювання захисту прав потерпiлих вiд злочинiв, у тому числi й за допомогою норм
Кримiнального кодексу України (далi — КК), що встановлюють юридичну пiдставу
реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi щодо осiб, якi їх вчиняють, та мають чiтко
визначати мету реалiзацiї такої вiдповiдальностi.
Для науки кримiнального права ця проблема не нова. У рiзнi часи її дослiджували
такi радянськi та вiтчизнянi вченi, як Л. В. Багрiй-Шахматов, Ю. В. Баулiн, В. К.
Глiстiн, П. С. Дагель, I. М. Даньшин, О. М. Iгнатов, I. I. Карпець, С. Г. Келiна, П. С.
Матишевський, В. О. Навроцький, I. С. Ной, С. В. Полубiнська, Т. I. Присяжнюк, М.
В. Сенаторов, О. I. Санталов та iншi.
Однак, питання мети реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi, що має сприяти
захисту прав потерпiлих вiд злочинiв, залишилися поза увагою науковцiв. Хоча такi
дослiдження конче актуальнi та практично необхiднi, оскiльки в усiх наукових роботах
вiтчизняних вчених з’ясування зазначених питань обмежується iснуючими правовими
нормами КК, якi не мiстять приписiв про правовi пiдстави для повного вiдшкодування
потерпiлому заподiяної злочином шкоди, що є складовою вiдновлення соцiальної
справедливостi як остаточного результату реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi.
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Отже, метою цiєї статтi є вироблення науково обґрунтованого пiдходу до вивчення
основних аспектiв вiдновлення соцiальної справедливостi як остаточного результату
реалiзацiї вiдповiдальностi у кримiнальному правi.
Проблема справедливостi, в тому числi й у правi, в рiзному її розумiннi хвилює
i супроводжує людство протягом усього його соцiально-iсторичного розвитку. До неї
зверталися мислителi протягом багатьох сторiч, що уявляється цiлком закономiрним,
оскiльки справедливiсть є ”найабстрактнiшим виразом самого права” [2]. Невипадково
О. М. Яковлєв з цього приводу зазначав, що без справедливостi взагалi не може бути
правосуддя, як таке воно перестало б iснувати ще в 80-тi роки дев’ятнадцятого столiття
[3].
Однак, вiдновлення соцiальної справедливостi як мета реалiзацiї кримiнальної
вiдповiдальностi не знайшло свого належного вiдображення у законодавствi України
про кримiнальну вiдповiдальнiсть. Стаття 50 КК України визначає мету покарання,
що не може збiгатися з метою кримiнальної вiдповiдальностi [4]. Тому на сучасному
етапi розвитку України можна говорити лише про пропорцiйнiсть покарання злочину,
що обґрунтовується принципом справедливостi. Утiм, висловлюються думки про
неспроможнiсть забезпечення справедливостi покарання. Так, В. О. Нiконов зазначає,
що вважається доцiльним вiдмовитися вiд абстрактних мiркувань про справедливiсть
покарання i прямо, на законодавчому рiвнi заявити про його об’єктивно вiдплатний
характер [5].
Безсумнiвно, така думка може бути обумовлена рiвнем правового забезпечення
реалiзацiї при призначеннi покарання мети вiдновлення соцiальної справедливостi. Так,
у ч. 2 ст. 65 КК України законодавець закрiпив положення, вiдповiдно до якого особi,
яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхiдне й достатнє для її
виправлення та попередження нових злочинiв. Але, на наш погляд, в умовах розбудови
правової держави i гуманiзацiї кримiнально-правової полiтики вiдмова вiд вiдновлення
соцiальної справедливостi як мети реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi уявляється
помилковою.
У зв’язку з цим нам залишається проаналiзувати iснуючi точки зору вчених
щодо розумiння поняття ”вiдновлення соцiальної справедливостi” та розглянути
питання необхiдностi внесення змiн до КК України для закрiплення мети реалiзацiї
вiдповiдальностi у кримiнальному правi.
Поняття ”вiдновлення соцiальної справедливостi” носить оцiнювальний характер,
i його змiст розкривається через iншi поняття, такi як ”справедливiсть покарання”,
”соцiальна обумовленiсть справедливостi”, ”справедливiсть” взагалi та ”справедливiсть
права” зокрема. При цьому варто враховувати те, що мета вiдновлення соцiальної
справедливостi здебiльшого належить до стадiй обрання та безпосереднього
застосування конкретного кримiнально-правового засобу впливу, через який
реалiзується кримiнальна вiдповiдальнiсть особи, визнаної винною у вчиненнi
злочину.
Якщо розглядати категорiю справедливостi взагалi, то пiд нею слiд розумiти
уявлення про належний, морально санкцiонований порядок взаємодiї мiж членами
суспiльства, який заданий спiврозмiрнiстю вигiд i втрат, переваг i обтяжень
спiльного життя на основi прав, що виражають рiвну моральну гiднiсть кожної
людини, обов’язкiв, якi визначають ступiнь участi iндивiдiв у пiдтримцi суспiльної
кооперацiї. Пiдставою такого порядку є цiнностi рiвностi та неупередженостi. Причому
неупередженiсть виражається у формальному правилi ”стався до всiх однакових
випадкiв однаковим чином, а до рiзних — по-рiзному”, а рiвнiсть розумiється лише
як презумпцiя.
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Це пов’язано, перш за все, з тим, що презумпцiя рiвностi, чiтко сформульована
вже Аристотелем, полягає в тому, що саме суспiльна нерiвнiсть, а не рiвнiсть
потребує виправдання перед особою справедливостi. Тобто, вiдповiдно до цього
принципу для визнання будь-якої нерiвностi припустимою необхiдно її ґрунтовно
аргументувати, посилаючись на положення моралi, етики та релiгiї. Iдеал рiвностi при
її операцiоналiзацiї у межах конкретних концепцiй справедливостi може виражатися у
вимогах тотожного, пропорцiйного або навiть просто збалансованого розподiлу прав та
обов’язкiв суб’єктiв права. Формально-правова рiвнiсть не усуває (та й не повинна цього
робити) усi вiдмiнностi мiж рiзними суб’єктами, а лише формалiзує й упорядковує цi
вiдмiнностi на єдинiй основi, трансформує невизначенi у формально-визначенi нерiвнi
права вiльних, незалежних один вiд одного рiвних осiб. У цьому, по сутi, й полягає
специфiка та змiст, межi та цiнностi правової форми опосередкування, регуляцiї й
упорядкування суспiльних вiдносин [6].
Фундаментальне значення має також той факт, що уявлення про справедливiсть
є не тiльки джерелом вимог морального iндивiда до самого себе, але й пiдставою
для моральних претензiй до iнших людей. На вiдмiну вiд етики милосердя, етика
справедливостi не може спиратися на заклик ”не судiть”. Фiксацiя несправедливостi
породжує в людини, що надiлена почуттям справедливостi, прагнення своє обурення
вербалiзувати, зробити його надбанням гласностi та вiдновити порушену рiвновагу
(покарати порушника, компенсувати втрати потерпiлого тощо). Але все це означає
також, що для реалiзацiї вказаного почуття необхiдний потужний зовнiшнiй ресурс
матерiальних благ або ресурс легiтимної влади, що належним чином закрiплений у
системi дiючого права, оскiльки ”право в iдеалi – це цiннiсть упорядкованої соцiальної
свободи, справедливостi, консенсусу” [7].
Розглядаючи справедливiсть у кримiнальному правi, В. М. Кудрявцев i С. Г.
Келiна визначають три рiвнi справедливостi: 1) справедливiсть кримiналiзацiї; 2)
справедливiсть санкцiї; 3) справедливiсть призначення покарання. Якщо реалiзується
справедливiсть на всiх цих рiвнях, то можна стверджувати, що й забезпечується
досягнення мети вiдновлення соцiальної справедливостi по кожнiй кримiнальнiй справi
та вiдносно кожного винного у вчиненнi злочину [8].
П. П. Осипов видiляє два аспекти справедливостi в кримiнальному правi:
зрiвнювальний та розподiльний. Зрiвнювальний, на його думку, передбачає повну
споконвiчну рiвнiсть усiх осiб перед законом, а розподiльний – iндивiдуалiзацiю
кримiнальної вiдповiдальностi з урахуванням характеру тяжкостi вчиненого злочину,
особи винного та обставин його вчинення [9].
Як П. П. Осипов, так i В. М. Кудрявцев з С. Г. Келiною розглядають вiдновлення
справедливостi однобiчно, тобто з точки зору забезпечення реалiзацiї iнтересiв держави.
Такий пiдхiд пояснюється тим, що розумiння суб’єктами кримiнально-правових
вiдносин лише особи, яка вчинила злочин, та держави вiдповiдало концепцiї ”все для
держави i пiд її контролем”, що панувала в перiод командно-адмiнiстративної системи
органiзацiї суспiльного життя в Українi.
Достатньо аргументовану точку зору на соцiальну справедливiсть як правову
категорiю висловлює М. М. Становський. Вiн обґрунтовано вважає, що справедливiсть
у кримiнальному правi характеризується чотирма аспектами, що виражають iнтереси:
1) засудженого; 2) потерпiлого; 3) суспiльства; 4) держави. Iнтереси засудженого
головним чином полягають у призначеннi йому мiнiмального покарання або iншого
кримiнально-правового засобу впливу. Соцiальна справедливiсть iз позицiї потерпiлого
полягає у: 1) призначеннi засудженому покарання вiдповiдно до закону та з
урахуванням тяжкостi вчиненого i його наслiдкiв; 2) вiдшкодуваннi в повному обсязi
матерiальної шкоди, завданої злочином; 3) компенсацiї моральної шкоди. Третiй
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аспект соцiальної справедливостi полягає в тому, що громадяни переконуються в
спроможностi держави забезпечити правопорядок, покарати злочинця. Четвертий
аспект характеризується тим, що при порушеннi особою розпоряджень кримiнальноправового характеру держава частково вiдшкодовує заподiяну їй шкоду за рахунок
штрафу, виправних робiт, конфiскацiї майна та iнших видiв покарання [10].
А. В. Наумов вказує, що покарання слугує вiдновленню порушених внаслiдок
вчинення злочину прав i свобод потерпiлого, тобто, насамкiнець, вiдновленню
справедливостi. Суто вiдновлювальними рисами, на його думку, надiленi майновi
кримiнально-правовi санкцiї (штраф, конфiскацiя майна). Необхiдно враховувати те,
що не все, чому завдана шкода злочином, пiдлягає адекватному вiдшкодуванню
(наприклад, життя потерпiлого вiд убивства). Тому, як вважає А. В. Наумов, мета
покарання за цей злочин може бути досягнута шляхом обмеження прав i свобод винної
особи позбавленням волi на довготривалий час [11].
З такою точкою зору не можна погодитися в частинi, щодо питань спiврозмiрностi
строку покарання вчиненому злочину, оскiльки не може бути вiдновлено
(вiдшкодовано) життя потерпiлого вiд убивства шляхом обмеження прав i
свобод винного. У цьому випадку застосовуване покарання не може бути визнане
вiдповiдним тяжкостi вчиненого злочину, оскiльки життя потерпiлого, який загинув
внаслiдок убивства, вiдновити нi за яких умов не уявляється можливим. Крiм того,
вiдновлювальний характер тих видiв покарань, на якi вказує А. В. Наумов, стосуються
iнтересiв держави, залишаючи без належної уваги iнтереси потерпiлого вiд злочину та
суспiльства в цiлому.
У сучаснiй кримiнально-правовiй лiтературi соцiальна справедливiсть найчастiше
тлумачиться через принцип справедливостi, тобто як заборона подвiйної
вiдповiдальностi за злочин i як вiдповiднiсть покарання тяжкостi вчиненого
злочину. Однак цi явища правової дiйсностi рiзняться мiж собою, оскiльки одне
розглядається як те, чого прагне досягти законодавець, а iнше – як засiб, тобто
керiвна iдея, за допомогою якої ця мета може бути досягнута. При цьому пiд метою
реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi слiд розумiти той остаточний результат, який
намагається отримати держава, встановлюючи таку вiдповiдальнiсть, визначаючи
можливiсть застосування до винного у вчиненнi злочину той або iнший засiб
кримiнально-правового впливу та реально застосовуючи цей засiб. Звiдси можна
зробити висновок, що соцiальна справедливiсть, надiлена певними системотворчими
властивостями, – це ємнiше явище, нiж принцип справедливостi, i перебуває на iншому,
значно вищому, рiвнi в iєрархiї правових категорiй.
З точки зору фiлософiї соцiальна справедливiсть вмiщує вимогу вiдповiдностi
мiж практичною роллю рiзних iндивiдiв (соцiальних груп) у життi суспiльства i
їх соцiальним становищем, мiж їхнiми правами та обов’язками, мiж дiяльнiстю i
нагородою, злочином i покаранням. У кожнiй системi суспiльних вiдносин є особливi
iнтереси i домагання, а тому вони повиннi отримати у правi своє справедливе
формулювання, задоволення i захист [12].
Справедливiсть i право мають багато спiльного у походженнi, сутностi, ознаках,
функцiях та смисловому вираженнi. Не випадково в лiтературi визначається, що
правове у своїй основi завжди конкретизується як справедливе, що, на думку В.
В. Самохвалова, виступає як соцiальний та етичний критерiй права. Втiлюючись у
дiючому правi та практицi його реалiзацiї, справедливiсть набуває юридичних рис, що
визначають її офiцiйний рiвень. Справедливим може бути лише закон, що вiдповiдає
принципам права, а дiяти по справедливостi означає дiяти по праву, тобто вiдповiдно
до його всезагального масштабу та однаково рiвних i обов’язкових для всiх норм [13].
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Принцип же справедливостi обмежений межами призначення особi, яка вчинила
злочин, покарання в точнiй вiдповiдностi iз загальними засадами та у межах,
установлених у санкцiї статтi (санкцiї частини статтi) Особливої частини КК.
Призначаючи покарання, суд повинен максимально iндивiдуалiзувати його. Деякi
автори вважають iндивiдуалiзацiю покарання самостiйним принципом кримiнального
права [14; 15]. Iншi автори вказують, що iндивiдуалiзацiя покарання не може бути
самостiйним принципом, а є складовою принципу справедливостi. Так, А. В. Наумов
зазначає, що принцип справедливостi означає ”максимальну iндивiдуалiзацiю
покарання” [16]. На думку О. I. Рарога, мета справедливостi покарання досягається за
допомогою його iндивiдуалiзацiї, яка здiйснюється з урахуванням тяжкостi вчиненого
злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують та обтяжують таке покарання
[17]. Отже, iндивiдуалiзацiя покарання не є самостiйним принципом кримiнального
права, а становить ”серцевину змiсту” [18] принципу справедливостi.
За формулюванням тлумачного словника української мови, вiдновлення означає
дiю зi значенням вiдновити, тобто надання попереднього вигляду чому-небудь
пошкодженому, зiпсованому, зруйнованому або приведення до попереднього стану [19].
При цьому розумiючи справедливiсть як людськi стосунки, що вiдповiдають моральноетичним i правовим нормам, нами вiдновлення соцiальної справедливостi при реалiзацiї
кримiнальної вiдповiдальностi буде тлумачитися як приведення до попереднього стану
суспiльних вiдносин, у межах яких забезпечується нормальне задоволення потреб
особи, суспiльства та держави.
Основним аспектом вiдновлення соцiальної справедливостi як мети реалiзацiї
кримiнальної вiдповiдальностi є забезпечення iнтересiв засудженого, якi головним
чином полягають у призначеннi йому мiнiмального покарання або iншого засобу
кримiнально-правового впливу. Однак найсуворiше покарання застосовується тiльки
виходячи з принципу справедливостi, тобто воно має вiдповiдати загальнолюдським
цiнностям, моральним устоям суспiльства, переконувати громадян у правильностi
судової полiтики [20]. Слiд також враховувати, що вiдповiдно до принципу гуманiзму
покарання, що застосовується до особи, яка вчинила злочин, не може мати своєю метою
заподiяння фiзичних страждань чи приниження людської гiдностi (ч. 3 ст. 50 КК
України).
Оскiльки мета — це те, чого прагне досягти законодавець, установлюючи
кримiнальну вiдповiдальнiсть за те чи iнше суспiльно небезпечне дiяння, то метою її
реалiзацiї в розглядуваному аспектi є виправлення (ресоцiалiзацiя) особи, яка вчинила
злочин, щоб змiнити її антигромадськi установки на соцiально нейтральнi або соцiально
позитивнi для формування в неї поважного ставлення до панiвних у суспiльствi
моральних цiнностей.
Другим аспектом, але не менш важливим, нiж перший, мети вiдновлення соцiальної
справедливостi є врахування iнтересiв потерпiлої сторони, тобто покарання повинно
бути призначене винному таке, яке породило б у потерпiлого почуття неминучостi
покарання та справедливостi. Законодавство про кримiнальну вiдповiдальнiсть має
вимагати, щоб iнтереси потерпiлого були не тiльки дотриманi, але й належним
чином захищенi. Так, стаття 1 КК України мiстить положення, вiдповiдно до якого
”Кримiнальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав
i свобод людини i громадянина. . . ”.
Статтi 59, 61–63 Конституцiї України створюють засади для регламентацiї
правового статусу пiдозрюваного, обвинувачуваного у вчиненнi злочину, а про
потерпiлого вiд злочину в Основному Законi країни не має жодної згадки. Саме це,
на наш погляд, створює пiдстави для дисбалансу прав та обов’язкiв пiдозрюваного,
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обвинуваченого у вчиненнi злочину та потерпiлого в кримiнальному судочинствi
України, що цiлком порушує принцип справедливостi у кримiнальному правi України.
При цьому iнтереси потерпiлого перебувають у певному протирiччi з iнтересами
засудженого. Якщо засуджений зацiкавлений у призначеннi йому судом мiнiмального
покарання, то потерпiлий, як правило, навпаки — у суворiшому пiдходi суду до
застосування примусових заходiв, якi були б спiврозмiрнi позбавленням i стражданням,
викликаним вчиненим злочином.
Важливого значення для потерпiлого набувають питання вiдшкодування
матерiальних збиткiв та компенсацiї моральної шкоди. Вiдповiдно до ч. 2 ст.
1177 ЦК, умови та порядок вiдшкодування майнової шкоди, завданої майну фiзичної
особи, яка потерпiла вiд злочину, встановлюються законом, якого, звiсно, на сьогоднi
не має. Але соцiальна справедливiсть, з точки зору потерпiлого, має полягати у: а)
призначеннi засудженому покарання вiдповiдно до закону та з урахуванням тяжкостi
вчиненого i його наслiдкiв; б) вiдшкодуваннi в повному обсязi майнової шкоди,
завданої внаслiдок вчинення злочину; в) компенсацiї моральної шкоди. Саме тому
нами пропонувалося внесення змiн до КК України, за допомогою яких уможливити
вiдшкодовання моральної, фiзичної або майнової шкоди, завданої особi внаслiдок
злочину [21].
Третiй аспект соцiальної справедливостi стосується iнтересiв суспiльства,
особливiстю якого є формування переконаностi громадян, що держава здатна
забезпечити правопорядок, покарати злочинця вiдповiдно до закону, а також
повернути суспiльнi вiдносини до попереднього стану (до моменту вчинення злочину).
Найбiльша проблема при цьому полягає в тому, що стосовно деяких категорiй
кримiнальних справ (наприклад, у справах про злочини проти довкiлля) держава
взагалi не здiйснює нiяких крокiв, щоб вiдновити соцiальну справедливiсть. Навiть,
якщо при цьому задовольняються iнтереси держави в повному обсязi, вона не докладає
у цьому напрямi необхiдних зусиль (шкода, заподiяна природi чи здоров’ю людини
внаслiдок вчинення екологiчних злочинiв, не вiдшкодовується, вiдновлювальнi роботи
не проводяться, лiкування людей не здiйснюється тощо).
I, нарештi, четвертий аспект соцiальної справедливостi — iнтереси держави, тобто
заподiяна їй шкода має вiдшкодовуватися за рахунок штрафу, виправних робiт,
конфiскацiї майна та iнших видiв кримiнально-правових засобiв впливу.
Отже, вирiшення проблеми реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi має знайти
своє вiдображення у процесi створення принципово нової концепцiї вiдновлення
соцiальної справедливостi як мети такої реалiзацiї, яку слiд закрiпити у
вiдповiдних нормах КК України. Соцiальна справедливiсть як правова категорiя
характеризується, принаймнi, чотирма аспектами, що виражають iнтереси: 1)
засудженого; 2) потерпiлого; 3) суспiльства; 4) держави, а вiдновлення соцiальної
справедливостi як мета реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi розглядається
нами як морально схвалюваний стан суспiльних вiдносин, що виник внаслiдок
реакцiї держави на вчинений злочин, коли реально втiлений у життя конкретний
кримiнально-правовий засiб впливу, що вiдповiдає ступеню тяжкостi вчиненого
злочину та особi винного, вiдшкодована шкода та у винного сформувалося поважне
ставлення до панiвних у суспiльствi моральних цiнностей. Основними критерiями
досягнення мети вiдновлення справедливостi слiд визнати поважне ставлення
винного до основних моральних цiнностей, вiдшкодування шкоди та реалiзацiю
справедливого кримiнально-правового засобу впливу.
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Митрофанов I. I. Вiдновлення соцiальної справедливостi як мета реалiзацiї кримiнальної
вiдповiдальностi
У статтi розглядаються кримiнально-правовi аспекти вiдновлення соцiальної справедливостi.
Дослiджуються питання фiлософського обґрунтування поняття ”справедливiсть”, ”соцiальна
справедливiсть”. Аналiзується соцiальна справедливiсть щодо засудженого, потерпiлого, суспiльства
i держави. Доводиться, що вiдновлення соцiальної справедливостi слiд розглядати як певний стан
суспiльних вiдносин пiсля реалiзацiї конкретного кримiнально-правового засобу впливу вiдносно особи,
визнаної винною у вчиненнi злочину.
Ключовi слова: вiдновлення соцiальної справедливостi, справедливiсть у кримiнальному правi,
мета реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi, потерпiлий.
Митрофанов И. И. Восстановление социальной справедливости как цель реализации
уголовной ответственности.
В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты восстановления социальной справедливости.
Исследуются вопросы философского обоснования понятия ”справедливость”, ”социальная
справедливость”.
Анализируется
социальная
справедливость
относительно
осужденного,
пострадавшего, общества и государства. Обосновывается, что восстановление социальной
справедливости следует рассматривать как определенное состояние общественного отношения
после реализации конкретного уголовно-правового средства воздействия в отношении лица,
признанного виновным в совершении преступления.
Ключевые слова: восстановление социальной справедливости, справедливость в уголовном
праве, цель реализации уголовной ответственности, потерпевший.
Mytrofanov I. I. Social Justice Restoration As A Goal The Implementation Of Criminal
Responsibility
The article deals with criminal justice aspects of the social justice restoration. The issues of philosophical
justiﬁcation for the notion of ”justice”, ”social justice” are investigated in the paper. The article analyzes
the social justice as for the accused, victim, society and state. The paper substantiates that the restoration
of social justice should be seen as a certain state of the public respect to the implementation of a speciﬁc
criminal law means as for a person who are guilty of a crime.
Keywords: social justice restoration, justice in the criminal law, the goal of criminal responsibility
implementation, victim.

Сокуренко О. М.

Застосування дворазової дисциплiнарної преюдицiї при
квалiфiкацiї злiсного ухилення вiд робiт засудженим, що
вiдбуває покарання у видi обмеження волi
УДК

Актуальнiсть теми. З моменту проголошення Україною незалежностi в її
соцiально-полiтичному й економiчному життi вiдбулися суттєвi позитивнi змiни.
Прийнято новий Кримiнальний та Кримiнально-виконавчий кодекси, низку законiв та
iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють дiяльнiсть кримiнально-виконавчих
установ, безпосередньо пов’язаних iз сферою забезпечення порядку та умов виконання
та вiдбування кримiнальних покарань, змiною компетенцiї адмiнiстрацiї цих державних
органiв, врегулюванню питання застосування основних методiв та заходiв впливу на
засуджених, змiсту прав i обов’язкiв засуджених до позбавлення та обмеження волi.
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Постановка проблеми. В ст. 124 Конституцiї України передбачено, що судовi
рiшення ухвалюються судами iменем України i є обов’язковими до виконання на всiй
територiї України [1]. У зв’язку з цим, особа, яка ухиляється вiд виконання судового
рiшення порушує норму основного закону держави, а також норму кримiнального
закону. В Кримiнальному кодексi України в ХVIII роздiлi Особливої частини
передбачено ряд статей, що передбачають кримiнальну вiдповiдальнiсть за ухилення
вiд вiдбування покарання. Так, ч. 1 ст. 390 КК України передбачено кримiнальну
вiдповiдальнiсть за ухилення вiд вiдбування покарання у видi обмеження волi, а однiєю
iз таких форм ухилення є злiсне ухилення вiд робiт особою засудженою до обмеження
волi.
Аналiз дослiджень даної проблеми. Проблеми ухилення вiд вiдбування
покарання у видi обмеження волi з позицiй кримiнального та кримiнально-виконавчого
права дослiджували такi вченi: Л. В. Багрiй-Шахматов, В. Б. Василець, А. М. Джужа,
В. I. Єгоров, В. А. Клименко, С. Ю. Лукашевич, Ю. С. Мiхлiн, О. I. Плужнiк,
А. Х. Степанюк, П. В. Тепляши, Ю. М. Ткачевський, В. М. Трубнiков,
Ю. А. Чеботарьова, О. I. Шинальський, Т. А. Шулежко, А. О. Яровий та iншi.
Проте слiд визнати, що, незважаючи на досить детальне розроблення даної
проблеми в науковiй лiтературi, такi питання, як визначення поняття злiсностi,
значення застосування дисциплiнарних стягнення до осiб, що вiдбувають покарання
у видi обмеження волi, залишаються спiрними в науцi кримiнального права, та не
знаходять єдиного вирiшення в судовiй практицi.
Постановка мети. Метою даного дослiдження є розробка проблеми застосування
дворазової дисциплiнарної преюдицiї при квалiфiкацiї злiсного ухилення вiд робiт з
боку засудженого, який вiдбуває покарання у виглядi обмеження волi, та виявлення
проблем у судовiй практицi.
Виклад основного матерiалу. Однiєю iз форм ухилення вiд вiдбування
покарання у виглядi обмеження волi, що передбачено ч. 1 ст. 390 КК України, –
є злiсне ухилення вiд робiт. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 61 КК України покарання у
видi обмеження волi полягає у триманнi особи в кримiнально-виконавчих установах
вiдкритого типу без iзоляцiї вiд суспiльства в умовах здiйснення за нею нагляду з
обов’язковим залученням засудженого до працi [2]. Отже, залучення засудженого до
працi пiд час вiдбування такого виду покарання є однiєю iз обов’язкових складових
цього покарання. Якщо засуджений ухиляється вiд робiт, то цим самим вiн порушує
мету даного виду покарання (виправлення з обов’язковим залученням до працi), тому
законодавець i передбачив кримiнальну вiдповiдальнiсть за таке дiяння.
Умови працi засуджених, якi ухиляються вiд робiт, закрiплено у ст. 60 КВК України,
де сказано, що засудженi до обмеження волi залучаються до працi, як правило,
на виробництвi виправного центру, а також на договiрнiй основi на пiдприємствах,
в установах чи органiзацiях усiх форм власностi за умови забезпечення належного
нагляду за їхньою поведiнкою.
В окремих випадках, з дозволу начальника установи, допускається залучення
до працi засуджених за межами територiї виправного центру, але в межах району
дислокацiї установи — за умови щоденного повернення їх до житлової зони установи,
а також постiйного зв’язку з черговою частиною. Це дає можливiсть забезпечити
засуджених вiдповiдною роботою у разi її вiдсутностi на виробництвi виправного
центру, i сприяє бажанню засуджених працювати за ранiше обраною професiєю чи
спецiальнiстю. Дiйсно, пiсля вiдбуття покарання така особа матиме бiльше шансiв
працевлаштуватися на роботу i зможе забезпечувати себе та свою сiм’ю, швидше пройде
процес соцiальної адаптацiї пiсля звiльнення. У свою чергу, якщо власник пiдприємства,
установи, органiзацiї або уповноважений ним орган залучає до роботи засуджених, то
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вiн зобов’язаний забезпечити їм можливiсть участi у суспiльно кориснiй працi за мiсцем
роботи з урахуванням стану здоров’я та, за можливiстю, спецiальностi, органiзовувати
первинну професiйну пiдготовку i створити необхiднi побутовi умови [3].
Категорично забороняється постiйне проживання засуджених на робочих об’єктах
виправних центрiв, а також ухилення вiд визначених маршрутiв пересування та їх
використання у якостi водiїв легкового транспорту. Якщо засуджений, працюючи
на пiдприємствi, з яким на договiрнiй основi укладено угоду мiж адмiнiстрацiєю
виправного центру i пiдприємством чи органiзацiєю незалежно вiд форми власностi,
заблукав пiд час виконання певних робiт i не може повернутися вчасно до вказаного
мiсця, то така особа не пiдлягає кримiнальнiй вiдповiдальностi за самовiльне залишення
мiсця обмеження волi. Але, якщо ця особа, заблукавши, через деякий час знайшла
дорогу i не повернулася до мiсця вiдбування покарання, то така особа повинна
притягуватися до кримiнальної вiдповiдальностi за самовiльне залишення мiсця
обмеження волi. Вважається, що початковим моментом вчинення такого злочинного
дiяння є той момент, коли засуджений знайшов дорогу i мiг повернутися до мiсця
вiдбування покарання.
У разi самовiльного залишення засудженим мiсця обмеження волi, вживаються всi
невiдкладнi заходи щодо встановлення його мiсцезнаходження. Якщо такi заходи не
дають позитивних результатiв, то вiдповiдно до ч. 2 ст. 68 КВК України, адмiнiстрацiя
виправного центру надсилає прокуроровi матерiали для вирiшення питання про
притягнення засудженого до кримiнальної вiдповiдальностi вiдповiдно до ч. 1 ст. 390
КК України [3].
Вiдповiдно до кримiнального законодавства України ухилення вiд вiдбування
покарання у видi обмеження волi, що проявляється в формi ухилення вiд робiт,
повинно бути обов’язково злiсним. Що ж розумiється пiд злiсним ухиленням вiд
робiт? Вiдповiдно до ст. 133 КВК України злiсним порушником установленого порядку
вiдбування покарання у видi позбавлення волi є засуджений, який не виконує законних
вимог адмiнiстрацiї, необґрунтовано вiдмовляється вiд працi (не менш як три рази
протягом року) та вчинив протягом року бiльше трьох iнших порушень режиму
вiдбування покарання за умови, якщо за кожне з цих порушень за постановою
начальника колонiї або особи, що виконує його обов’язки, були накладенi стягнення,
що достроково не знятi або не погашенi у встановленому законом порядку [3]. Тобто,
злiсним порушником покарання у видi позбавлення волi буде вважатися така особа,
що не виконала законних вимог адмiнiстрацiї установи вiдбування покарання не один
раз, а декiлька. В даному випадку мова йде, як мiнiмум, про три таких порушення i
обов’язковою умовою є те, що до такої особи були застосованi мiри дисциплiнарного
характеру.
У теорiї кримiнально-виконавчого права, не iснує єдностi стосовно поняття “злiсного
порушника”; у зв’язку з цим науковцями сформовано два рiзних погляди вiдносно
такого поняття, а саме:
а) за характером вчинених проступкiв, що є тяжкими i зухвалими навiть у
одиничному числi;
б) у якостi тяжкого, злiсного за видом стягнення.
Як вказує професор В. М. Трубников, думка деяких вчених про особливо
зухвалий характер останнього порушення або навiть одного з порушень вимог
режиму є помилковою [4, с. 43]. Такi мiркування приводять до висновку про певну
винятковiсть останнього (третього) порушення вимог режиму, тому що злiсним
вважається тiльки таке порушення, що безпосередньо пов’язане з особливо зухвалою
поведiнкою засудженого.
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У визначеннi поняття “злiсний” лежить тяжкiсть проступкiв та їх кiлькiсть.
Стосовно тяжкостi проступкiв, то вони в певнiй мiрi подiбнi, а саме ухилення
(невиконання) вiд роботи. Вiдносно кiлькостi, то потрiбно звернути увагу на те,
що засуджений повинен ухилятися вiд робiт мiнiмум три рази, за що до такої
особи в обов’язковому порядку, за першi два порушення повиннi були накладатися
дисциплiнарнi стягнення, що передбаченi ч. 1 ст. 68 КВК України. У зв’язку з цим,
злiсне ухилення вiд робiт, за яке передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть, буде
визнаватися тодi злiсним, коли засуджений скоїть не менше трьох таких ухилень
вiд робiт, i за першi два з таких порушень обов’язково до засудженого повиннi
були застосовуватися заходи дисциплiнарного стягнення i не будуть погашенi строки
давностi за першi два стягнення.
Якщо розглядати такi два поняття, як систематичне та злiсне ухилення вiд
робiт, то при їх визначеннi є одна головна вiдмiннiсть, а саме: при систематичному
порушеннi йдеться мова лише про сам факт вчинення засудженим, таких проступкiв. У
визначеннi злiсностi йдеться мова про неодноразове порушення (складне систематичне
дiяння), i головною умовою злiсностi є той факт, що до засудженого застосовувалися
заходи дисциплiнарного характеру (мiнiмум два рази), i лише за вчинення третього
такого ухилення вiд робiт засуджена особа буде притягуватися до кримiнальної
вiдповiдальностi. Дiйсно, держава в особi компетентних органiв, не має на метi
вiдразу ж притягувати таку особу до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення
одного факту ухилення вiд робiт, а лише пiсля того, як вона вчинила два таких
проступки i не виправилася, представники адмiнiстрацiї КВУ повиннi вiдреагувати
бiльш жорстокiшими методами впливу на порушення такої особи – вжити заходiв
кримiнально-правового характеру.
У разi визначення злiсного ухилення вiд робiт, можна видiлити характернi ознаки:
1) Вчинення тих дiянь, якi забороненi Кримiнально-виконавчим кодексом України
та iншими нормативно-правовими актами Державного департаменту України з питань
виконання покарання, тобто здiйснення вузького, установленим законом, кола дiянь
(ухилення вiд робiт засудженим, що вiдбуває покарання у видi обмеження волi);
2) така злiснiсть утворюється лише за наявностi трьох самостiйних дiянь (ухилення
вiд робiт), що вчиненi однiєю особою. Але обов’язково за першi два дiяння, за умови
яких особа ухилялася вiд робiт, до такої особи, застосовувалися заходи дисциплiнарного
стягнення. Останнє (третє) дiяння (ухилення вiд робiт) являє собою пiдвищену
суспiльну небезпеку i тому винний притягується до кримiнальної вiдповiдальностi;
3) засуджений притягується до кримiнальної вiдповiдальностi не за те, що вчинив
три ухилення вiд робiт, а лише за одне таке ухилення, але за умови, якщо за два перших
таких ухилення, що вчиненi ранiше, вiн пiддавався заходам дисциплiнарного впливу;
4) потрiбне дотримання вiдповiдного строку давностi притягнення до
дисциплiнарної вiдповiдальностi, строку звернення стягнення до виконання i строку
погашення правових наслiдкiв дисциплiнарних заходiв впливу.
Надання кримiнально-правового значення попередньому застосуванню до винного
заходiв дисциплiнарного впливу в теорiї кримiнального права носить найменування
дисциплiнарної преюдицiї [5, с. 51].
Кримiнально-правова норма, що пропонується нами до введення у КК України є
нормою iз дворазової дисциплiнарною преюдицiєю, оскiльки настання кримiнальної
вiдповiдальностi обумовлюється дворазовим попереднiм застосуванням вiдповiдних
заходiв дисциплiнарного впливу. При цьому встановлення дворазової дисциплiнарної
преюдицiї дозволить адмiнiстрацiї кримiнально-виконавчої установи вiдкритого типу,
застосувати рiзнi заходи дисциплiнарного впливу перш, нiж притягнути засудженого

188

до кримiнальної вiдповiдальностi за злiсне ухилення вiд робiт засудженим, що вiдбуває
покарання у видi обмеження волi.
Дворазова дисциплiнарна преюдицiя пов’язується iз вчиненням двох самостiйних
порушень встановленого порядку вiдбування покарання у видi обмеження волi, а
саме ухилення вiд робiт засудженого, що вiдбуває покарання у видi обмеження волi.
Кожне iз цих порушень не пiдпадає пiд дiю кримiнального закону, а тягне за собою
вiдповiдальнiсть лише в дисциплiнарному порядку. Тому систематичнi (неодноразовi)
порушення встановленого порядку вiдбування покарання (ухилення вiд робiт пiд час
вiдбування покарання засудженим у видi обмеження волi) не перетворює такi дiяння
в кримiнально-каранi. Вирiшальне ж значення щодо притягнення до кримiнальної
вiдповiдальностi за злiсне ухилення вiд робiт, має попереднє застосування заходiв
дисциплiнарного впливу до засудженого за порушення режиму вiдбування покарання
у видi обмеження волi. Тiльки в тому випадку, коли за першi два порушення режиму,
засуджений пiддавався заходам дисциплiнарного впливу i вони не дали позитивного
результату, не вплинули на його поведiнку, вчинення третього порушення порядку
вiдбування покарання повинно розглядатися як злочин. Це вказує на те, що поведiнка
засудженого пiсля вiдбуття двох попереднiх дисциплiнарних стягнень не змiнилася у
кращий бiк.
Також можна вiдзначити те, що засуджений притягується до кримiнальної
вiдповiдальностi не за вчинення трьох порушень режиму вiдбування покарання, а
лише за третє порушення, але обов’язковою умовою є те, що за першi два порушення
вiн пiддавався заходам дисциплiнарного впливу, що не дало позитивного результату.
Але трапляються такi випадки, коли засуджена особа, яка вiдбуває покарання у видi
обмеження волi, ухиляється вiд виконання робiт (чотири рази), i до такої особи за кожне
iз чотирьох таких ухилень вiд робiт застосовуються мiри дисциплiнарного характеру.
Потiм коли особа вiдбуває дисциплiнарне стягнення за четверте таке ухилення, суд
без належних на те пiдстав, визнає чотири таких ухилення вiд робiт злiсними, i
притягує таку особу до кримiнальної вiдповiдальностi за злiсне ухилення вiд робiт. На
нашу думку, це неправильно, адже така особа повинна притягуватися до кримiнальної
вiдповiдальностi за третє (чи четверте, чи п’яте, i т.д.) таке порушення, а за першi два
до неї застосовувалися заходи дисциплiнарного характеру. Тобто обов’язково потрiбно
вiдзначити, що за третє порушення засуджений, який ухилився вiд робiт, не повинен
був притягуватися до дисциплiнарної вiдповiдальностi. Iнакше, якщо за третє ухилення
вiд робiт правами начальника виправного центру буде застосоване дисциплiнарне
стягнення, то в такому разi особу до кримiнальної вiдповiдальностi за злiсне ухилення
вiд робiт (ч. 1 ст. 390 КК України), потрiбно притягувати лише за четверте ухилення,
i обов’язково те, що вона за таке ухилення не притягувалася до дисциплiнарної
вiдповiдальностi. Отже, злiсне ухилення вiд робiт носитиме характер “злiсностi” лише
тiльки тодi, коли такi дiяння свiдчитимуть про складний систематичний характер
вчинюваних дiянь. Свiдченням цього є той факт, що вiдповiдно до вироку суду
засуджений М., який вiдбував покарання у видi обмеження волi 28.11.2002 р. самовiльно
залишив робоче мiсце, за що правами начальника установи був помiщений до
дисциплiнарного iзолятора строком на 10 дiб. Пiсля чого засуджений М. 5.02.2003
р. без поважних причин не вийшов на роботу, у зв’язку з чим йому було оголошено
сувору догану. Потiм 19.03.2003 р. засуджений М. без поважних причин не виконав
змiнне завдання, за що йому було оголошено сувору догану. Також 8.04.2003 р.
засуджений М. без поважних на те причин не вийшов на роботу, за що був помiщений до
дисциплiнарного iзолятора, строком на 7 дiб. Пiсля чого засудженого М., що вiдбував
покарання у видi обмеження волi притягнули до кримiнальної вiдповiдальностi за
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злiсне ухилення вiд вiдбування покарання у видi обмеження волi, що передбачено ч. 1
ст. 390 КК України [6].
Строк давностi притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi вказаний у ч. 5 ст.
69 КВК України, яка передбачає, що стягнення може бути накладене лише на особу,
яка вчинила проступок не пiзнiше десяти дiб з дня виявлення проступку, а якщо у
зв’язку з проступком проводилась перевiрка, то з дня її закiнчення, але не пiзнiше
шести мiсяцiв з дня вчинення проступку [3]. Iз змiсту закону вбачається, що коли пiсля
закiнчення десятиденного строку (або максимального – шестимiсячного) стягнення не
було накладено, то воно визнається юридично неiснуючим i не може спричинити будьяких правових наслiдкiв.
Крiм строку давностi притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, при
характеристицi злiсностi як конструктивної ознаки складу злочину, що передбачений
ч. 1 ст. 390 КК України, необхiдно з’ясувати питання про строк звернення стягнення до
виконання. Вiдповiдно до ч. 6 ст. 69 КВК України накладене стягнення звертається до
виконання, як правило, негайно, а у виняткових випадках – у строк не пiзнiше одного
мiсяця з дня його накладення [3]. Якщо протягом одного мiсяця з дня накладення
стягнення воно не було звернено до виконання, то це стягнення не виконується. У
цьому положеннi закону йдеться про термiни виконання накладених стягнень.
Важливу роль при характеристицi злiсностi також має з’ясування питання про
строки погашення правових наслiдкiв дисциплiнарних заходiв впливу. Вiдповiдно до ч.
7 ст. 69 КВК України вказано, якщо протягом шести мiсяцiв з дня вiдбуття стягнення,
засуджений, не буде пiдданий новому стягненню, вiн визнається таким, що не має
стягнення [3]. В разi вчинення засудженим, що вiдбуває покарання у видi обмеження
волi, нового порушення режиму вiдбування покарання (ухилення вiд роботи), протягом
шестимiсячного строку з моменту накладення дисциплiнарного стягнення за перше
порушення режиму, то вiдповiдно до ч. 7 ст. 69 КВК України накладене в цей перiод
нове стягнення на засудженого перериває перебiг зазначеного строку i його обчислення
розпочинається знову з дня вiдбуття останнього стягнення.
Пояснюючи це, можна вiдзначити те, що в разi, якщо засуджений, який вiдбуває
покарання у видi обмеження волi, з дня застосування дисциплiнарного стягнення за
перше ухилення вiд робiт, знову буде притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi
за вчинення другого ухилення вiд робi, то строк перебiгу давностi, що йшов за
вчинення першого ухилення вiд робiт, буде перериватися i знову розпочнеться з
моменту застосування дисциплiнарного стягнення за друге ухилення вiд робiт. Потiм,
якщо засуджений вчиняє третє ухилення вiд робiт протягом 6 мiсячного строку з дня
застосування другого дисциплiнарного стягнення, то таке третє ухилення вiд робiт i
буде пiдставою притягнення його до кримiнальної вiдповiдальностi, що свiдчитиме про
злiсний характер ухилення вiд робiт. Виходячи з цього, можна вiдзначити те, що лише
за третє ухилення вiд робiт, засуджений, що вiдбуває покарання у видi обмеження волi
буде притягуватися до кримiнальної вiдповiдальностi.
Висновки. Проаналiзувавши об’єктивну сторону ухилення вiд вiдбування
покарання у видi обмеження волi, що проявляється у формi злiсного ухилення вiд робiт
засудженою особою, що вiдбуває покарання у видi обмеження волi, можна прийти до
висновку, що в диспозицiї даної статтi потрiбно закрiпити дворазову дисциплiнарну
преюдицiю за вчинення такого дiяння, що буде обов’язковою пiдставою притягнення
засудженого до кримiнальної вiдповiдальностi, а саме: злiсне ухилення вiд робiт,
якщо воно скоєно засудженою особою до обмеження волi, до якої двiчi, протягом
шести мiсяцiв, застосовувалися дисциплiнарнi заходи за такi ж порушення. Але з
диспозицiї статтi не буде чiтко зрозумiло протягом якого часу дiє дисциплiнарна
преюдицiя. Виходячи з цього, потрiбно вiдмiтити те, що помилковою є та позицiя,
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яка полягає в тому, що час вiдраховується з моменту вчинення таких ухилень. Адже
в законi буде конкретно вказано, що вiдповiдальнiсть настає з моменту застосування
заходiв дисциплiнарного характеру. Також на перший погляд буде не зрозумiло, чи
вiрною буде позицiя, що першi два порушення, за якi засуджена особа пiдлягала
застосуванню заходiв дисциплiнарного характеру, повиннi бути скоєнi протягом 6
мiсячного строку, а третє ухилення вiд робiт, що явилося пiдставою притягнення такої
особи до кримiнально вiдповiдальностi, було скоєно до того, як пройшло 6 мiсяцiв з дня
застосування заходiв дисциплiнарного характеру за перше порушення. Як вiдзначає
професор В. М. Трубников, така позицiя є помилковою, адже вона значною мiрою
звужуватиме перiод часу, що буде необхiдний для застосування виховних заходiв
щодо засудженого, а також буде суперечити положенням кримiнально-виконавчого
законодавства вiдносно строку давностi погашення дисциплiнарно-правових заходiв [8,
с. 100-101].
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Sokurenko O.M. The Usage Of Double Reiterated Disciplinary Prejudiction In Qualiﬁcation Of
Malicious Wriggling Out Of The Work Of A Convicted, Who Serves One’S Sentence In The
Form Of Restraint
The article is devoted to usage of double reiterated disciplinary prejudiction in the qualiﬁcation of malicious
wriggling out of the work of a convicted, that serves one’s sentence in the form of limitation of one’s
freedom. Research investigation discloses the problem of usage double reiterated disciplinary prejudiction
and enlightens these problems in judicial practice.
Keywords: punishment serving, jural state, lifelong imprisonment, convicted, prevention, crime,
criminalization.

Стеблинська О. С.

Психологiчнi особливостi особи неповнолiтнього, який вчиняє
злочини в станi сп’янiння
УДК 393.97

Актуальнiсть теми. Проблема особи злочинця вiдноситься до однiєї з центральних
у сучаснiй вiтчизнянiй i зарубiжнiй кримiнологiї. Протягом всього часу iснування
цiєї науки учасник кримiнально-караного дiяння привертав пильну увагу спецiалiстiв.
Над вирiшенням цiєї проблеми працювали сотнi кримiнологiв, соцiологiв, психологiв,
педагогiв, демографiв i антропологiв. Важливiсть її полягає в тому, що без її вивчення
неможливо до кiнця з’ясувати всi iншi кримiнологiчнi проблеми, чи то йдеться про
детермiнанти злочинностi, чи про органiзацiю боротьби з нею.
Ще Познишев С. В. писав: ”Вивчення особи злочинця не тiльки представляє дуже
серйозний теоретичний iнтерес, але i має величезне практичне значення, оскiльки,
злочин завжди має два коренi: один лежить в особi злочинця i сплiтається з
особливостей його конституцiї, а iнший складається iз зовнiшнiх для даної особи фактiв,
що своїм впливом штовхнули її на злочинний шлях” [9, с. 4-7].
Аналiз дослiджень даної проблеми. Особа злочинця, її особливостi i
взаємовiдносини з оточуючим соцiальним середовищем, вивчали такi вченi як: Аванесов
Г. А. , Антонян Ю. М. , Емiнов В. Є. , Iгошев К. I. , Кудрявцев В. М. , Сахаров А. Б. ,
Тайбаков А. А. та iн. У вiтчизнянiй кримiнологiї особа злочинця розглядається, як
сукупнiсть соцiально-значимих ознак, зв’язкiв i вiдносин, якi характеризують людину,
винну в порушеннi норм кримiнального права [4, с. 72; 7, с. 85], що, об’єктивно
реалiзуючись у вчиненнi конкретного злочину (злочинах), надають його вчинку
характер суспiльної небезпеки, а виннiй особi властивiсть суспiльної небезпеки, у
зв’язку з чим вона i притягується до вiдповiдальностi, передбаченої кримiнальним
законом [3, с. 7].
Постановка мети. Незважаючи на наявнiсть певних наукових праць, присвячених
розгляду проблеми, практика яскраво свiдчить про вiдсутнiсть робiт, в яких би
розглядались морально-психологiчнi особливостi неповнолiтнiх, якi вчиняють злочини
пiд впливом алкоголю i наркотикiв. Тому метою статтi є характеристика моральнопсихологiчних ознак особи неповнолiтнього злочинця, який вчиняє злочини в станi
алкогольного чи наркотичного сп’янiння.
Виклад основного матерiалу. Говорячи про особу людини, необхiдно видiляти
внутрiшнiй i зовнiшнiй змiст даного поняття. Внутрiшнiй змiст напряму зв’язаний
з вiдношенням людини до основних видiв її соцiальної дiяльностi, а зовнiшнi вже
реально проявляють сутнiсть людини в основних видах його соцiальної дiяльностi, якi
закрiплюються в соцiальному статусi i соцiальних функцiях [2, с. 66].
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Як зазначає група вчених, особа злочинця – це сукупнiсть iнтегрованих в нiй
соцiально значимих негативних властивостей, якi виникли в процесi рiзноманiтних i
систематичних взаємодiй з iншими людьми [1, с. 12-13].
На думку Бурлакова В. Н. , структура особи включає в себе декiлька груп соцiальнопсихологiчних властивостей: перша група властивостей характеризує соцiальний
статус, який вiдображає мiсце людини в системi суспiльних вiдносин (стать, вiк,
сiмейне становище, рiвень освiти, приналежнiсть до соцiальної групи, громадянство
та iн.); друга група властивостей пов’язана з соцiальними функцiями людини, якi
проявляються за рахунок реалiзацiї в основних сферах дiяльностi (професiйнотрудовiй, соцiально-культорологiчнiй, соцiально-побутовiй); третя група пов’язана
з присутнiм в особистостi людини морально-психологiчним компонентом, який
дозволяє визначити вiдношення особи до загальноприйнятих цiнностей, обов’язкiв,
правопорядку, працi, сiм’ї, культурних цiнностей [2].
Однак, на нашу думку, це неповний перелiк кримiнологiчних ознак особи
злочинця, оскiльки в сучаснiй кримiнологiї для повної характеристики особистостi
злочинця, прийнято розглядати ще й кримiнально-правовi ознаки – данi не тiльки
про склад вчиненого злочину, а й про спрямованiсть i мотивацiю злочинної
поведiнки, одноосiбний чи груповий характер злочинної дiяльностi, форми спiвучастi,
iнтенсивнiсть кримiнальних проявiв, наявнiсть судимостей тощо [4, с. 75; 7, с. 88; 5, с.
261].
Морально-психологiчна
характеристика
особи
неповнолiтнього
злочинця
виражається в його ставленнi до суспiльства в цiлому, прийнятим в ньому цiнностям i
нормативно схваленим соцiальним ролям. Згiдно визначення Iгошева К. Є. : ”Найбiльш
типовою рисою цiнносного ставлення, характерного для особистостi неповнолiтнього
злочинця, є заперечення чи руйнування соцiальних цiнностей в рiзних сферах життя
суспiльства” [6, с. 10].
У неповнолiтньому вiцi визначальним є вплив не тiльки потужних бiологiчних,
але й соцiально-психологiчних факторiв. Поведiнку будь-якого неповнолiтнього не
можна розглядати, не враховуючи його вiдносин з оточуючими людьми. Адже,
мiкросередовище – це є найближче соцiальне середовище. В аспектi розглядуваної
проблеми особливе значення мають особливостi пiдлiткового вiку, оскiльки пiдлiтковий
вiк – це кризовий вiк, i вiдповiдно, особливо уразливий. В цей перiод вiдбуваються
значнi змiни не лише на фiзiологiчному рiвнi, але i в душевнiй органiзацiї людини, що
дорослiшає. Статеве дозрiвання, викликаючи появу нових вiдчуттiв, змiни зовнiшнього
вигляду, формує новi вiдносини з однолiтками i дорослими, визначає мiсце пiдлiтка
серед однолiткiв.
З багатьох причин фiзичний i соцiальний розвиток не спiвпадають в часi. Це
пов’язано з тривалим навчанням, запiзнiлим отриманням професiї i, вiдповiдно,
фiнансової самостiйностi i т.п. Диспропорцiя фiзичного, психiчного i соцiального
дозрiвання призводить до психологiчних конфлiктiв. Соцiальне невизнання,
формалiзацiя дiяльностi суспiльних молодiжних структур, вiдсутнiсть iнтимноособистiсного контакту з близькими дорослими загострюють властиву пiдлiткам
схильнiсть до переоцiнки традицiйних цiнностей, призводять до кризи авторитетiв,
протиставлення себе свiтовi дорослих та рiзним формам девiантної поведiнки.
Iз вищесказаного випливає висновок, що пiдлiтковий вiк дуже вразливий стосовно
як бiологiчних, так i соцiально-психологiчних впливiв. Вразливiсть пiдлiткового вiку
щодо неблагополучних впливiв середовища робить цей вiк сприятливим чинником для
патологiчного формування характеру.
У порiвняннi з iншими кримiнологiчними ознаками особи неповнолiтнього, моральнi
ознаки особистостi встановити набагато складнiше. Це пояснюється тим, що в
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матерiалах кримiнальної справи не вiдображаються данi про свiтогляд, духовнiсть,
погляди, переконання, цiннiснi орiєнтацiї тощо.
Проте аналiз висновкiв судово-психологiчних експертиз, якi мiстяться в
кримiнальних справах, дозволили з’ясувати психологiчнi та емоцiйнi якостi
неповнолiтнiх, якi свiдчать, що значна кiлькiсть (31%) неповнолiтнiх вiдзначались
низьким рiвнем знань, тому, що погано навчались у школi, або й зовсiм не навчались. У
деяких пiдлiткiв (14%) спостерiгалась вузькiсть поглядiв та вiдсутнiсть елементарних
знань та уявлень про явища навколишнього свiту.
Результати судово-психологiчних експертиз дослiджуваних нами кримiнальних
справ показали, що у бiльшостi неповнолiтнiх, якi вчиняли насильницькi злочини був
нестiйкий або гiпертимний тип акцентуацiї характеру. Траплялись i неповнолiтнi з
експлозивним (збудливим) типом акцентуацiї.
Психологiчнi дослiдження серед неповнолiтнiх споживачiв алкоголю, наркотичних
та психоактивних речовин, що проводились Максимовою Н. Ю. , свiдчать, що
нестiйкий тип акцентуацiї характеру характеризується перш за все здатнiстю до
цiлеспрямованої дiяльностi, свавiллям. Сам термiн – нестiйкий тип – вiдображає
нестiйкiсть волi, вiдсутнiсть належної довiльної регуляцiї поведiнки. Таким пiдлiткам
властива особистiсна незрiлiсть, нiби зупинка у формуваннi самосвiдомостi. Їх
приваблюють асоцiальнi компанiї, де вони найбiльш повно задовольняють свою потребу
в розвагах, де нiхто не дорiкає їм за їхню вiдразу до працi та навчання. Участь
у такiй компанiї є природним продовженням ланцюга задоволень, до яких вони
прагнуть з дитинства: спочатку солодощi, морозиво, перегляди кiнофiльмiв, потiм
найрiзноманiтнiшi розваги, байдикування замiсть навчання, потiм вживання алкоголю,
наркотикiв та токсичних речовин.
Гiпертимний тип характеризується перш за все активнiстю, енергiйнiстю,
iнiцiативою, яка ”б’є через край”. Пiдлiтки з таким типом дуже рухливi, рiшучi, часто
проявляють лiдерськi тенденцiї. Серед пiдлiткiв з гiпертимним типом розповсюдженi
втечi з дому i бродяжництво. Згаданi риси характеру гiпертимних пiдлiткiв є
сприятливим пiдґрунтям для делiквентної (злочинної) поведiнки. Познайомившись
з асоцiальним угрупуванням, такi пiдлiтки одразу сприймають його закони та
iз задоволенням включаються в протиправну дiяльнiсть. У правопорушеннях їх
приваблює перш за все ризик, сп’яняюче почуття небезпеки. Не задумуючись, вони
охоче приймають пропозицiю спробувати наркотики. В цьому випадку вони знову ж
таки задовольняють свою потребу в нових вiдчуттях, змiнюючи стан своєї свiдомостi
тепер вже за допомогою психотропних речовин.
Неповнолiтнi з експлозивним (збудливим) типом акцентуацiї характеру
характеризуються такими рисами, як гнiвливiсть, афективна вибухливiсть, сила
iнстинктивних потягiв. Сфера їх потягiв, яка породжує iмпульси, залишається
недоступною для педагогiчних впливiв та некерованою для самого пiдлiтка. Цi риси
характеру, поєднуючись з особистiсною незрiлiстю, вузькiстю iнтересiв, пiдвищеною
навiюванiстю, сприяють швидкому формуванню потягу до психотропних речовин. Це
невживчивi, конфлiктнi, нетерплячi пiдлiтки, якi, коли їм у чомусь суперечать, часто
потерпають вiд негативних емоцiй та шукають спосiб змiнити свiй психiчний стан.
Вiдчувши дiю якоїсь психоактивної речовини, вони, не задумуючись, знову i знову
прагнуть до повторення вiдчуттiв, якi їм сподобались [8, с. 105-114].
Висновки. Сучаснi українськi пiдлiтки сьогоднi опинились одночасно на своєму
вiковому рубежi, i на так званому ”перехрестi епох”, що в свою чергу не може не вносити
певних змiн в традицiйне розумiння особливостей пiдлiткового вiку. Змiнились норми
i цiнностi (не тiльки соцiально-економiчнi, але й психологiчнi), моделi поведiнки, якi
має освоїти молода людина. Уявляється, що вказанi вiковi особливостi психологiчного
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розвитку неповнолiтнiх вiдiграють суттєву роль в механiзмi залучення до алкоголю,
наркотикiв i подальшому розвитку негативних явищ, пов’язаних з ними.
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Стаття присвячена характеристицi морально-психологiчних ознак особи неповнолiтнього злочинця,
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Стеблинская О. С. Психологические особенности личности несовершеннолетнего, который
совершает преступления в состоянии опьянения
Статья посвящена характеристике морально-психологических признаков лица несовершеннолетнего
преступника, который совершает преступления в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
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Steblynska O. Psychological Features Of The Minor, Who Is Commiting Crimes In A State Of
Intoxication
The article analyzes morally psychological descriptions of minor criminal, who is commiting crimes in a state
of intoxication and the basic types of character accentuation, inherent by such teenagers.
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Шимко Т.В.

Питання кримiнальної вiдповiдальностi за завiдомо неправдивi
показання.
УДК 343

Становлення України як правової держави, головним завданням якої є захист прав i
свобод людини, потребує докорiнної змiни прiоритетiв дiяльностi органiв кримiнальної
юстицiї, насамперед, в аспектi забезпечення невiдворотностi покарання, захисту
iнтересiв потерпiлих вiд злочинiв, а також переосмислення iнституту кримiнальних
покарань, виходячи з цiлей, що зазначенi у чинному Кримiнальному кодексi України.
Одним iз суттєвих крокiв в цьому напрямку стало реформування кримiнальної юстицiї,
у контекстi реалiзацiї Концепцiї реформування кримiнальної юстицiї України[1], яка
спрямована на iнтеграцiю України у Європейську спiльноту.
Важливу роль серед заходiв iз вдосконалення правосуддя в Українi вiдiграють i
заходи кримiнальної вiдповiдальностi, що застосовуються до осiб, котрi посягають на
вiдповiднi суспiльнi вiдносини. Злочини проти правосуддя належать до вiдносно мало
поширених у судовiй практицi - кримiнальнi справи такого виду одиничнi. Разом з тим,
вони порiвняно поширенi в реальному життi - не буде перебiльшенням сказати, що дача
завiдомо неправдивих показань свiдками, протиправний вплив на потерпiлих, свiдкiв
з боку обвинувачених чи їхнiх родичiв має мiсце чи не в кожнiй кримiнальнiй справi.
Поширенiсть посягань проти правосуддя, при безкарностi бiльшостi з них засвiдчує
високу суспiльну небезпеку цих злочинiв, необхiднiсть використання всiх передбачених
законом засобiв для боротьби з ними.
У теорiї кримiнального права проблемам вiдповiдальностi за злочини проти
правосуддя придiлялася певна увага. Однак, майже не проаналiзовано в спецiальнiй
лiтературi законодавчих новел останнiх рокiв. Ряд питань застосування законодавства
про злочини проти правосуддя роз’яснено в постановах Пленуму Верховного Суду
України: вiд 26 березня 1993 р. № 2 ”Про судову практику у справах про злочини,
пов’язанi з порушеннями режиму вiдбування покарання в мiсцях позбавлення
волi”; вiд 26 червня 1992 р. № 3 ”Про застосування судами законодавства, що
передбачає вiдповiдальнiсть за посягання на життя, здоров’я, гiднiсть та власнiсть
суддiв i працiвникiв правоохоронних органiв”; вiд 4 червня 1993 р. № 3 ”Про
практику застосування судами України законодавства у справах про порушення
правил адмiнiстративного нагляду”. Проте в цих постановах немало неясних чи
спiрних положень. Без сумнiву, таке становище в кримiнально-правовiй лiтературi та
постановах Пленуму Верховного Суду України негативно впливає на стан практики,
ускладнює вивчення вiдповiдної теми курсу Особливої частини кримiнального права
України.
Отже, вивчення злочинiв проти правосуддя є актуальним з урахуванням високої
суспiльної небезпеки їх, значення боротьби з ними, у зв’язку з недостатньою розробкою
вiдповiдних проблем у спецiальнiй лiтературi, недосконалiстю законодавства.
Таким чином, метою даної статтi є дослiдження питанння визначення складу
злочину щодо завiдомо неправдивого показання. Вiдповiдно, завданням даної статтi
є визначення базових напрямкiв удосконалення та розвитку чинного кримiнального
законодавства, а також створення науково обґрунтованої системи законодавчого
регулювання правосуддя в Українi.
Як зазначалось, однiєю з розповсюджених проблем в слiдчiй та судовiй практицi
є проблема завiдомо неправдивих показань. Поширення цього явища набуває все
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бiльш небезпечного характеру. Суспiльна небезпечнiсть цього злочину полягає в
тому, що вiн порушує нормальну дiяльнiсть органiв дiзнання, досудового слiдства
i суду щодо виявлення та дослiдження фактiв i обставин, якi мають значення
для об’єктивного, повного та всебiчного розслiдування i розгляду кримiнальних та
цивiльних справ, перешкоджає встановленню iстини та постановленню правосудного
судового акта. Поряд з цим порушуються права i законнi iнтереси позивача,
вiдповiдача, пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного, потерпiлого, iнших осiб, якi
беруть участь в судочинствi. Для цього виду злочину характерним є i те, що по
вiдношенню до осiб, якi надають неправдивi свiдчення в багатьох випадках кримiнальнi
справи не порушуються.
Причин цьому багато, але зупинимося детальнiше на правовому аспектi проблеми
завiдомо неправдивих показань.
В статтi 384 Кримiнального кодексу України передбачено кримiнальну
вiдповiдальнiсть за завiдомо неправдиве показання. В першiй частинi цiєї статтi
встановлено основний склад злочину i охарактеризованi злочини невеликої тяжкостi, в
другiй частинi визначений квалiфiкований склад i описанi злочини середньої тяжкостi.
Безпосереднiм об’єктом цього злочину виступають iнтереси всебiчного, повного i
неупередженого розслiдування i судового розгляду справ, якi можуть бути порушенi
в результатi завiдомо неправдивого показання свiдка чи потерпiлого, завiдомо
неправдивого висновку експерта або завiдомо неправильного перекладу, зробленого
перекладачем[2, 1263]. Такi дiї можуть зашкодити правильному вирiшенню справи,
оскiльки згiдно з процесуальним законодавством показання свiдка потерпiлого,
висновок експертизи, а також переклад, зроблений перекладачем є джерелом доказiв.
Склад злочину, передбаченого ст. 384 КК, є формальним, його об’єктивна сторона
може бути виражена в однiй з таких дiй: а) неправдивих показаннях свiдка
чи потерпiлого; б) неправдивому висновку експерта; в) неправильному перекладi,
зробленому перекладачем. Кожна з цих дiй утворює закiнчений злочин.
Вiдповiдальнiсть за ст. 384 КК настає, якщо показання, висновок чи переклад є
неправдивими, тобто повнiстю або частково не вiдповiдають дiйсностi. В науковiй
лiтературi досить чiтко дається визначення перерахованих дiй, за якi наступає
вiдповiдальнiсть за даною статтею[3, 1177] .
Неправдивi показання свiдка (лжесвiдчення) чи потерпiлого полягають у
повiдомленнi недостовiрних вiдомостей про факти та обставини, що мають значення
для вирiшення кримiнальної чи цивiльної справи.
Висновок експерта є неправдивим, якщо у ньому невiрно викладений хiд
дослiдження, зробленi завiдомо неправильнi висновки, перекрученi певнi факти та
обставини.
Неправдивий переклад означає неправильну передачу тих показань, документiв або
iнших матерiалiв (наприклад, жестiв i мiмiки глухонiмих), що пiдлягають перекладу.
Злочин може бути вчинений тiльки шляхом активної поведiнки - дiї, оскiльки для
його об’єктивної сторони необхiдно, щоб свiдок чи потерпiлий - у своїх показаннях,
експерт - у висновку, а перекладач - у перекладi дiяли певним чином - повiдомляли якiнебудь неправдивi вiдомостi, що стосуються тих чи iнших обставин справи. Невчинення
таких дiй (неповiдомлення вiдомостей), яке виражається в повному чи частковому
замовчуваннi яких-небудь фактiв та обставин у показаннях, експертному висновку чи
перекладi, не може квалiфiкуватися за ст. 384 КК, оскiльки є бездiяльнiстю i однiєю з
форм вiдмови вiд давання показань, вiдповiдальнiсть за яку настає за ч. 1 ст. 385 КК.
Злочин вважається закiнченим при вчиненнi хоча б однiєї з дiй, зазначених у
ст. 384 КК, а момент його закiнчення у кожному конкретному випадку залежить
вiд тiєї стадiї кримiнального чи цивiльного процесу, на якiй давалися неправдивi
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показання, був наданий неправдивий висновок або зроблений неправильний переклад.
Важливим при цьому є фiксацiя моменту закiнчення злочину, тобто пiдписання особою
показань, даних на дiзнаннi чи судовому слiдствi, давання їх у судовому засiданнi
чи на засiданнi парламентської комiсiї, наданнi експертом висновку, перекладачем
письмового перекладу чи пiдписання ним протоколу[4, 582].
Спрямованiсть перекручень iстинностi обставин, щодо яких дається завiдомо
неправдива iнформацiя (на полегшення чи погiршення участi обвинуваченого чи
пiдсудного, на користь вiдповiдача чи позивача тощо) значення для квалiфiкацiї не
має[2, 1264].
Вiдповiдальнiсть за ст. 384 КК, настає лише за наявностi таких умов:
1) дiї винного мають бути вчиненi у конкретнiй обстановцi - пiд час провадження
дiзнання, досудового слiдства, здiйснення виконавчого провадження або проведення
розслiдування тимчасовою слiдчою чи тимчасовою спецiальною комiсiєю Верховної
Ради України або в судi.
2) показання, висновок чи переклад мають мiстити вiдомостi про факти та
обставини, що пiдлягають встановленню та дослiдженню з кримiнальної або цивiльної
справи i якi мають значення для правильного їх вирiшення та постановлення
правосудного судового акта;
3) показання, висновок чи переклад мають виходити вiд осiб, яких у встановленому
законом процесуальному порядку попереджено про кримiнальну вiдповiдальнiсть за
давання неправдивих показань, неправдивий висновок або неправильний переклад.
Вiдповiдальнiсть за вчинення злочину передбаченого ст. 384 обтяжується, якщо вiн:
а) пов’язаний з обвинуваченням у тяжкому або особливо тяжкому злочинi; б)
пов’язаний iз штучним створенням доказiв обвинувачення чи захисту; в) вчинюється з
корисливих мотивiв, тобто з прагнення одержати певну вигоду майнового характеру
чи позбутися матерiальних витрат. В випадку iз штучним створенням доказiв
обвинувачення чи захисту винний схиляє iнших осiб до давання завiдомо неправдивого
показання як свiдка або потерпiлого, фальсифiкує слiди злочину, пiдкидає ”на мiсце
злочину” засоби або знаряддя, щоб створити враження, начебто злочин був вчинений
iз їх використанням, тощо.
Притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi у зв’язку з обвинуваченням
у вчиненнi якого-небудь iз вказаних видiв злочину виражається у пред’явленнi
обвинувачення. Проте це зовсiм не означає, якщо обвинувачення не пред’явлено, то
не має закiнченого складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 384 КК i мову можна вести
про замах на вчинення цього злочину. Головне, щоб надання свiдком, потерпiлим,
експертом чи перекладачем завiдомо неправдивих, тобто повнiстю або частково не
вiдповiдають дiйсностi, показань сприяли притягнення особи в якостi обвинуваченого,
пред’явлення йому обвинувачення у вчиненнi тяжкого чи особливо тяжкого злочину.
При чому такого злочину, який обвинувачений не вчиняв або вчинив, але в меншому
об’ємi (без квалiфiкуючих ознак, на стадiях незакiнченого злочину i т.д.).
За ч. 2 ст. 384 КК слiд квалiфiкувати i дiї експерта, який дає неправдивий
висновок за незаконну винагороду (внаслiдок пiдкупу), оскiльки вiн не надiлений
повноваженнями службової особи, якi зазначенi у п. 1 примiтки до ст. 364 КК. Такий
висновок обумовлений тим, що:
1) судовий експерт залучається до участi у процесi лише як фахiвець у певнiй галузi
знань i здiйснює при цьому дослiдження, використовуючи не службове становище, а
лише свої професiйнi, науково-технiчнi або iншi спецiальнi навички та знання (частини
1 та 2 ст. 75 КПК) [5];
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2) у висновку експерт не може виходити за межi своїх спецiальних знань, а сам
висновок не має наперед встановленої сили, не є обов’язковим для судово-слiдчих
органiв i пiдлягає оцiнцi на загальних пiдставах, нарiвнi з iншими доказами;
3) експерт дає висновок вiд свого iменi i несе за нього особисту вiдповiдальнiсть
(ч.3 ст. 75 КПК), навiть якщо є працiвником (представником) державної експертної
установи;
4) як у КК (статтi 384, 385, 386), так i в КПК (статтi 77, 196, 295), а також
i в ЦПК (стаття 53)[6] вказується на вiдповiдальнiсть експерта не за службовi, а
лише за вiдповiднi злочини проти правосуддя. Якщо завiдомо неправдивий висновок
експерта мiстив би ознаки службового зловживання (ст. 364 КК), а при даваннi його
за винагороду - одержання хабара (ст. 368 КК), то вказiвки, що мiстяться у КК, КПК
та ЦПК про вiдповiдальнiсть експерта тiльки за злочини проти правосуддя, були б
зайвими.
Обов’язковою умовою вiдповiдальностi за цей злочин є наявнiсть офiцiйного
попередження особи про кримiнальну вiдповiдальнiсть за давання неправдивих
показань, неправдивий експертний висновок або неправильний переклад (наприклад
статтi 126, 167, 196 КПК)[7, 534].
Суб’єктивна сторона злочину полягає тiльки в прямому умислi, оскiльки особа
завiдомо усвiдомлює неправдивiсть вiдомостей, що мiстяться в її показаннях, висновку
чи перекладi, i бажає їх надати. Мотиви цiєї злочинної поведiнки та її мета для
квалiфiкацiї значення не мають, за винятком корисливої мети, яка є ознакою
квалiфiкованого виду цього злочину за ч. 2.
Якщо дiї, зазначенi в ст. 384 КК, вчиняються з метою приховування тяжкого чи
особливо тяжкого злочину, ранiше вчиненого членом сiм’ї, близьким родичем або самою
особою, яка дає неправдивi показання (висновок, переклад), вчинене на пiдставi ч. 2 ст.
385 КК не мiстить ознак складу злочину, передбаченого ст. 384 КК. Якщо дiї, зазначенi
у ст. 384 КК, здiйснюються з метою приховування тяжкого або особливо тяжкого
злочину, вчиненого iншою особою, вчинене слiд квалiфiкувати тiльки за ст. 384. Якщо
неправдивi показання (висновок, переклад) здiйснюються особою пiд примушуванням,
вiдповiдальнiсть за яке передбачена у статтях 373 або 386 КК, вчинене може бути
квалiфiковане за ст. 384 КК лише за умови, коли вiдсутнi пiдстави для застосування
статей 39-41 КК [3, 1079].
Суб’єкт злочину - спецiальний, свiдок, потерпiлий, експерт або перекладач у
кримiнальному чи цивiльному процесi. Однак за ст. 384 КК не можуть нести
вiдповiдальнiсть:
а) пiдозрюваний, обвинувачений, пiдсудний, спецiалiст, цивiльний позивач та
вiдповiдач;
б) особи, якi давали завiдомо неправдивi показання, висновок чи переклад з тiєї
справи, за якою вони надалi були притягнутi до кримiнальної вiдповiдальностi як
обвинуваченi;
в) спiвучасники одного злочину за давання завiдомо неправдивих показань
щодо iнших спiвучасникiв, навiть якщо кримiнальна справа щодо кожного з них
розслiдувалася та розглядалася в окремому провадженнi;
г) свiдок, потерпiлий, експерт та перекладач, якi беруть участь у провадженнi у
справах про адмiнiстративнi правопорушення.
Розглянувши елементи складу злочину передбаченого ст. 384 КК стає зрозумiлим,
яким складним є процес виявлення та дослiдження фактiв i обставин, якi
мають значення для об’єктивного, повного та всебiчного розслiдування i розгляду
кримiнальних та цивiльних справ, встановленню iстини та постановленню правосудного
судового акта в обстановцi, коли ряд учасникiв процесу активно цьому протидiють.
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Складностi додає i той факт, що як свiдчить практика завiдомо неправдивi
показання свiдка чи потерпiлого, завiдомо неправдивий висновок експерта та завiдомо
неправильний переклад, часто являються результатом дiяльностi осiб, якi активно
протидiють розслiдуванню. Вони пiдмовляють, дiють шляхом погроз чи пiдкупу.
Погрози деколи прямо не висловлюються, проте носять настiльки реальний характер,
що явно впливають на показання i iншi джерела доказiв. Тому пропонується
вдосконалювати законодавство з цього питання в двох основних напрямках: поперше, необхiдно посилити правову захищенiсть свiдкiв, потерпiлих та iнших учасникiв
процесу, по-друге, забезпечити безповоротнiсть покарання за завiдомо неправдивi
показання свiдка чи потерпiлого, завiдомо неправдивий висновок експерта; завiдомо
неправильний переклад, зроблений перекладачем.
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Питання кримiнального
судочинства
Басиста I. В.

Слiдча дiяльнiсть: окремi проблемнi аспекти
УДК 343.132

Як цiлком вiрно констатує Є. Г. Коваленко, слiдчий – це учасник кримiнального
процесу, який провадить досудове слiдство згiдно зi статтею 114 КПК. При провадженнi
досудового слiдства всi рiшення про спрямування слiдства i про провадження слiдчих
дiй слiдчий приймає самостiйно, за винятком випадкiв, якщо законом передбачено
одержання згоди вiд суду (суддi) або прокурора, i несе повну вiдповiдальнiсть за їх
законне i своєчасне проведення. Реалiзуючи своє право як процесуально незалежний
учасник кримiнального процесу слiдчий має право не погодитися з вказiвками
прокурора: щодо притягнення особи як обвинуваченого; щодо квалiфiкацiї злочину та
обсягу обвинувачення; щодо направлення справи для вiддання обвинуваченого до суду;
щодо закриття справи. У таких випадках слiдчий має право подати справу прокуроровi
вищого рiвня з письмовим викладенням своїх заперечень. У цьому разi прокурор
або скасовує вказiвки прокурора нижчого рiвня, або доручає подальше провадження
досудового слiдства по справi iншому слiдчому. Всi iншi вказiвки прокурора, якi вiн
дає слiдчому в письмовiй формi по кримiнальнiй справi, обов’язковi для виконання
(наприклад, допитати свiдкiв, призначити по справi судову експертизу, провести
вiдтворення обстановки та обставин подiї тощо). Обов’язковими для виконання є
вказiвки i доручення слiдчого, що вiн дає органу дiзнання по справах, якi вiн розслiдує,
з провадження процесуальних i слiдчих дiй. Постанови слiдчого, винесенi вiдповiдно до
закону в кримiнальнiй справi, є обов’язковими для виконання всiма пiдприємствами,
установами та органiзацiями, посадовими особами i громадянами.
Повноваження начальника слiдчого вiддiлу регламентовано ст. 1141 КПК,
вiдповiдно до якої вiн контролює своєчаснiсть дiй пiдлеглих йому слiдчих з розкриття
злочинiв i запобiгання їм, вживає заходiв для найбiльш повного, всебiчного та
об’єктивного провадження досудового слiдства у кримiнальних справах. До компетенцiї
начальника слiдчого вiддiлу належить право перевiряти кримiнальнi справи, давати
вказiвки слiдчому щодо провадження слiдства, щодо притягнення як обвинуваченого,
щодо квалiфiкацiї злочину та обсягу обвинувачення, щодо направлення справи,
щодо провадження окремих слiдчих дiй, передавати справу вiд одного слiдчого
iншому, доручати розслiдування справи кiльком слiдчим, а також брати участь
у провадженнi досудового слiдства та особисто провадити слiдство, користуючись
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при цьому повноваженнями слiдчого. Вказiвки начальника слiдчого вiддiлу по
кримiнальнiй справi даються слiдчому в письмовiй формi та є обов’язковими для
виконання. Оскарження цих вказiвок прокуроровi не зупиняє їх виконання, за винятком
випадкiв, передбачених ч. 2 ст. 114 КПК [1, С. 82-83].
Б. В. Романюк дотримується схожої точки зору та зазначає, що слiдчий у
кримiнальному процесi є самостiйним суб’єктом, що веде процес на вiдведенiй йому
законом стадiї кримiнального судочинства. У зв’язку iз цим вiн надiлений державновладними повноваженнями [2, С. 349]
Однак, на нашу думку, означенi вище положення є бiльш декларативними, нiж
такими, що мають реальне втiлення у сучасних реалiях. На сьогоднiшнiй день
державний механiзм, на жаль, не може в повному обсязi забезпечити задекларовану
у чинному КПК процесуальну незалежнiсть та самостiйнiсть слiдчого. Це, в першу
чергу, пов’язане з вiдсутнiстю окремого нормативного документу – Закону “Про статус
слiдчого”, який би мiстив дiєвi механiзми впливу, а по друге – вiдсутнiстю концентрацiї
уваги законодавчих органiв на розвитку та впровадженнi збалансованої кримiнальнопроцесуальної полiтики держави, що в результатi створює проблеми кримiнальнопроцесуального забезпечення досудового слiдства.
Слiд погодитися iз рацiональною пропозицiєю Л. М. Лобойка та О. А. Банчука,
в тому, що усунення процесуальної залежностi слiдчого вiд свого керiвника повинно
стати одним iз напрямiв реформи кримiнального процесу [3, С. 38]
К. М.
Карпо вказує, що посилення боротьби зi злочиннiстю в сучасних
умовах, коли щодо окремих видiв злочинiв держава повнiстю втратила контроль
над ситуацiєю, неможливе без формування належних теоретичних основ боротьби
iз злочиннiстю. Це, у свою чергу, вимагає проведення фундаментальних дослiджень
полiтики у сферi боротьби iз злочиннiстю в цiлому та її видiв, зокрема кримiнальнопроцесуальної полiтики. Як правозастосовча дiяльнiсть державних органiв щодо
реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi кримiнальний процес являється своєрiдною
матерiалiзацiєю кримiнального права. Саме у кримiнально-процесуальнiй полiтицi
кримiнально-правова полiтика знаходить свою деталiзацiю, подальше втiлення.
Кримiнально-процесуальна полiтика - це невiд’ємна частина полiтики у сферi боротьби
iз злочиннiстю, що являється своєрiдним продовженням кримiнально-правового
елементу єдиної лiнiї держави у боротьбi iз злочиннiстю. Як самостiйний вид
кримiнально-процесуальна полiтика характеризується специфiчними, актуальними для
неї принципами, завданнями, джерелами i засобами впливу. Проте, незважаючи на
надзвичайно важливе значення, проблеми кримiнально-процесуальної полiтики рiдко
привертали увагу радянських та вiтчизняних вчених-процесуалiстiв. На сьогоднi
вiдсутнi комплекснi науковi дослiдження щодо змiсту i характеристики даного виду
полiтики у сферi боротьби iз злочиннiстю, а серед науковцiв немає єдностi i щодо самого
термiну “кримiнально-процесуальна полiтика” [4, С. 122].
За визначенням М. I. Загороднiкова, кримiнально-процесуальна полiтика (яку вiн,
до речi, називає судовою) “направляє законотворчу дiяльнiсть, що визначає структуру i
форми роботи органiв розшуку, дiзнання, слiдства i суду, а також практичну дiяльнiсть
цих органiв та громадських органiзацiй по боротьбi iз злочиннiстю i попередження
злочинiв” [5, С. 14].
К. М. Карпо вказує, що таке визначення, в цiлому, заслуговує на iснування, але
виникають сумнiви щодо самого термiну “судова полiтика”. Сам автор справедливо
вiдзначає, що цей вид полiтики у сферi боротьби зi злочиннiстю направляє
законотворчу дiяльнiсть, що визначає структуру i форми роботи органiв розшуку,
дiзнання, слiдства i суду. Проте, аналiз термiну “судова полiтика” дозволяє зробити
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висновок, що сфера її впливу значно вужча. Тому, очевидно, мова тут йде саме про
кримiнально-процесуальну полiтику [4, С. 122].
О. I. Александров визначає кримiнально-процесуальну полiтику, як “напрямок
дiяльностi правотворчих i правозастосовчих органiв по виробленню i застосуванню
форм реалiзацiї норм кримiнального права на всiх етапах здiйснення кримiнального
судочинства. Кримiнально-процесуальна полiтика — це воля влади по вiдношенню
до розслiдування злочинiв i судового розгляду кримiнальних справ”. При цьому
слiд зазначити, що автор розмежовує кримiнально-процесуальну i кримiнальнорозшукову полiтику, визначаючи останню як напрямок дiяльностi правотворчих i
правозастосовчих органiв по виробленню i застосуванню форм розкриття злочинiв i
розшуку осiб, що їх скоїли, за допомогою оперативно-розшукової дiяльностi [6, С. 70].
К. М. Карпо вказує, що даний подiл викликає певнi заперечення, адже розкриття
злочинiв i виявлення осiб, якi їх вчинили, входять до завдань кримiнального процесу,
тому виокремлювати на цiй основi окремий вид полiтики у сферi боротьби iз
злочиннiстю вбачається недоцiльним. Вiдсутнiсть науково обґрунтованих пiдходiв та
фундаментальних дослiджень кримiнально-процесуальної полiтики значною мiрою
пояснюється труднощами iсторичного розвитку кримiнального процесу на теренах
нашої держави. Будучи невiд’ємною складовою полiтики у сферi боротьби iз
злочиннiстю, окрiм генерального завдання зниження рiвня злочинностi та мiнiмалiзацiї
наслiдкiв її впливу на суспiльнi вiдносини, кримiнально-процесуальна полiтика виконує
такi окремi завдання: 1) визначення основ кримiнально-процесуального законодавства;
2) зведення до мiнiмуму витрат, що необхiднi для здiйснення кримiнального
переслiдування осiб, винних у вчиненнi злочину; 3) розробка ефективної методики
розслiдування злочинiв; 4) аналiз та вивчення наявних соцiально-економiчних та
полiтичних умов життя суспiльства, постiйне удосконалення на їх основi кримiнальнопроцесуального законодавства з метою пiдвищення його ефективностi; 5) охорона
прав та законних iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, якi беруть участь в
кримiнальному судочинствi; 6) швидке i повне розкриття злочинiв; 7) створення
належних законодавчих та фактичних умов для викриття винних; 8) забезпечення
правильного застосування кримiнально-процесуального закону для того, щоб кожен,
хто вчинив злочин, був притягнутий до вiдповiдальностi i жоден невинний не був
покараний тощо. Враховуючи усе перераховане вище, можна сказати, що кримiнальнопроцесуальна полiтика — це такий вид дiяльностi державних органiв, який визначає
напрямки роботи правотворчих i правозастосовчих органiв держави, спрямованої
на розкриття злочинiв i вирiшення кримiнальних справ з метою зниження рiвня
злочинностi в державi та зменшення наслiдкiв її впливу на суспiльнi вiдносини. Проте,
кримiнально-процесуальну полiтику на даний час неправильно було б представляти
у виглядi певного застиглого набору цiлей i основних напрямкiв правотворчої i
правозастосовчої дiяльностi. Конкретний змiст полiтики не може тривалий час
залишатися незмiнним, iнакше вона не вiдображатиме реального становища в
суспiльствi i державi. Саме тому на даний час одним з найважливiших завдань у цiй
сферi є дослiдження наукових основ кримiнально-процесуальної полiтики, визначення
її першочергових завдань та розробка ефективних засобiв втiлення її основних
положень, зокрема в нормах кримiнально-процесуального закону [4, С. 123].
На нашу думку, одним iз напрямкiв кримiнально-процесуальної полiтики України
в сучасних умовах, має стати удосконалення дiяльностi досудового слiдства,
яке, як зазначає А. П.
Чернега, є однiєю з провiдних проблем правової
реформи, яка вiдбувається в Українi. З метою активiзацiї i полiпшення дiяльностi
слiдчих проводиться робота щодо вдосконалення тактики i методики розкриття та
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розслiдування злочинiв, впроваджується позитивний досвiд, передовi форми i методи
органiзацiї роботи [7, С. 211].
В. М. Федченко вказує, що головними проблемами кримiнально-процесуального
забезпечення досудового слiдства, слiд вважати вiдсутнiсть незалежностi слiдчого,
виконання ним невластивих йому функцiй, а також, вiдсутнiсть принципу змагальностi
на досудовому слiдствi України [8, С. 124].
Вiдомий в Росiйськiй iмперiї дослiдник з питань кримiнального процесу
В. П. Даневський в 1895 роцi написав монографiю про недолiки попереднього слiдства,
введеного судовою реформою 1864 р., та необхiднiсть його реформування. Ще тодi вiн
заявив, що попереднє слiдство за судовим Статутом iмператора Олександра II — чи не
найслабкiша частина нашого кримiнального процесу [9, С. 23].
Ми повнiстю пiдтримуємо точку зору, наведену В. М. Федченко, який вказує,
що хоча змiни в усiх сферах суспiльного i державного життя з тiєї пори вiдбулися
значнi, на жаль, означена проблема iснує й сьогоднi. Досудове слiдство в Українi
все ще ґрунтується на фундаментi, закладеному в зазначеному Статутi iмператора
Олександра II, i залишилося найслабкiшою ланкою серед iнших стадiй кримiнального
процесу. На сьогоднi є злободенними питання недбалостi, однобiчностi i неповноти
розслiдування кримiнальних справ, порушення процесуальних норм, обвинувальної
тенденцiї у слiдчiй дiяльностi, що виявляється навiть у намаганнi ”вибити” докази
та фальсифiкувати документи. У багатьох справах помiтна i вiдверта повiльнiсть
у проведеннi розслiдування, до того ж, простежується i правова малограмотнiсть
слiдчих та дiзнавачiв. А нагляд з боку прокуратури у бiльшостi випадкiв слабкий або
недостатньо енергiйний. Незадовiльний стан досудового слiдства одностайно визнається
вiтчизняними теоретиками та практиками. Думки їх розходяться хiба що в причинах
такого стану, а ще бiльшою мiрою - у вирiшеннi того, яким шляхом треба йти для
виправлення становища, яких заходiв вживати [8, С. 124-125].
Як вiрно наголошує В. Т. Маляренко, причини незадовiльного стану досудового
слiдства двоякi. Першi мають принципове значення i полягають у тому, що досудове
слiдство в своїй основi має неправильну конструкцiю, корiннi засади якої не погодженнi
з основними засадами провадження кiнцевого, тобто судового. Другi — полягають у
рiзних неналежних умовах дiяльностi органiв, якi проводять досудове слiдство, i тих,
що наглядають за ним [10, С. 125].
Слiд пiдтримати точку зору В. М. Федченка, який вказує, що принциповий недолiк
досудового слiдства залишився незмiнним — це розшукове начало, яке пронизує всю
стадiю досудового розслiдування вiд початку до кiнця i суперечить засадi змагальностi
сторiн, що стає все бiльш помiтним у судових стадiях. Розшуковий характер досудового
слiдства проявляється, в першу чергу, у потрiйнiй ролi, яка законом закрiплена за
слiдчим, i, по-друге, в сумiщеннi дiзнання (зокрема розшуку), його мети i засобiв з
досудовим слiдством, його завданнями та можливостями. У вiдповiдностi з чинним
КПК слiдчий зобов’язаний “грати” найрiзнохарактернiшi ролi, або абсолютно не сумiснi
в однiй особi, або важко сумiснi, i при цьому виконувати їх одночасно. Так оцiнюючи
певнi фактичнi данi (докази) вiн має право приймати рiшення, що по своїй сутi
притаманнi суду: складає постанови, якими вирiшує долi людей, зокрема закриває
кримiнальнi справи за вiдсутностi подiї чи складу злочину або недоведеностi участi
обвинуваченого у вчиненнi злочину, визначає мiру запобiжного заходу (крiм тримання
пiд вартою). Вiн також має право затримати особу, оголосити розшук обвинуваченого,
здiйснити привiд свiдка тощо, тобто має повноваження, притаманнi суддi та суду.
Однак слiдчий є i обвинувачем, i ця функцiя є фактично центром тяжiння всiєї його
дiяльностi. За законом у справах публiчного та приватно-публiчного обвинувачення
прокурор лише в судi обвинувачує i пiдтримує державне обвинувачення. Хоча державне
204

обвинувачення виникає не в судi, воно формується i формулюється на стадiї досудових
проваджень. Якщо не прокурор, то хто ж його формує, доводить i пiдтримує пiд
час досудового провадження? За логiкою чинного КПК, ця функцiя покладена на
слiдчого. Вiн збирає i закрiплює докази обвинувачення, будує формулу обвинувачення,
визнає особу обвинуваченим, пред’являє їй обвинувачення, вiн складає обвинувальний
висновок i обґрунтовує вину обвинуваченого вiдповiдними доказами. У той же час
оскiльки, крiм слiдчого, нiхто не має вправа провадити слiдчi дiї з метою отримання
доказiв, що виправдовують особу або свiдчать про її менший ступiнь вини, слiдчий
фактично виконує i функцiю захисту. Тi права, якi наданi захиснику ст. 48 КПК по
збору вiдомостей про рiзного роду факти та наданню доказiв, не лiквiдують цiєї функцiї
слiдчого. Захисна функцiя слiдчого закрiплена в ст. 22 КПК. Зокрема, нею передбачено,
що слiдчий i особа, яка провадить дiзнання, зобов’язанi вжити всiх передбачених
законом заходiв для всебiчного, об’єктивного дослiдження обставин справи, виявити
як тi обставини вини, що викривають, так i тi, що виправдовують обвинуваченого.
Передбачаючи функцiю обвинувачення i функцiю захисту обвинуваченого, i в той же
час визнаючи слiдчого стороною обвинувачення в кримiнальному процесi, законодавець
закладає iстотну непослiдовнiсть та суперечнiсть i фактично лiквiдовує принцип
змагальностi на досудових стадiях процесу, оскiльки слiдчий не може змагатися сам
iз собою. Законодавець, бажаючи врiвноважити в слiдчому функцiї обвинувача i
захисника, не утримує цiєї рiвноваги, оскiльки вона може iснувати лише умовно,
вiртуально, але є нездiйсненою в реальному життi. Законодавець все бiльше схиляється
в бiк обвинувальної функцiї слiдчого, тобто збiльшує силу обвинувачення, додаючи до
прокурора i потерпiлого ще й слiдчого та дiзнавача. У такому випадку законодавець
порушує засаду рiвностi сторiн, баланс сил. Слiдчий стає бiльше обвинувачем, нiж
захисником [8, С. 125-126].
В. Т. Нор правильно вказує, що на досудовому слiдствi обвинувальну функцiю
повинен здiйснювати лише прокурор, а за певних обставин, i потерпiлий. Такi суто
обвинувальнi процесуальнi дiї та рiшення, як порушення кримiнальної справи та
вiдмова в її порушеннi, визнання особи пiдозрюваною та обвинуваченою, пред’явлення
обвинувачення та складання обвинувального висновку повиннi здiйснюватися лише
прокурором [11, С. 254].
Вiдомий процесуалiст М. М. Михеєнко вважав таке ставлення до слiдчого та
слiдства ненормальним [12, С. 177], тому означенi нами вище питання та колiзiї
вимагають нагального вирiшення на законодавчому рiвнi, так як через недосконалу
нормативно-правову базу значно ускладнюється, а часом й унеможливлюється слiдча
дiяльнiсть.
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Басиста I. В. Слiдча дiяльнiсть: окремi проблемнi аспекти
Дана стаття присвячена аналiзу слiдчої дiяльностi та характеристицi проблемних аспектiв
процесуального статуту слiдчого, так як ряд питань, що задекларованi у чинному КПК України не
мають реальної практичної реалiзацiї.
Ключовi слова: слiдча дiяльнiсть, слiдчий, процесуальний статус, проблеми у дiяльностi,
правосуб’єктнiсть.
Басиста И. В. Следственная деятельность: отдельные проблемные аспекты
Данная статья посвящена анализу следственной деятельности и характеристике проблемных аспектов
процессуального устава следователя, так как ряд вопросов, которые задекларированы в действующем
УПК Украины не имеют реальной практической реализации.
Ключевые слова: следственная деятельность, следователь, процессуальный статус, проблемы в
деятельности, правосубъектность.
Basysta I.V. Investigation Activity: Separate Problem-Solving Aspects
Given article is dedicated to analysis of investigation activity and features of problem-solving aspects, since
number of the questions, which are declared in active legislation, do not have a real practical realization.
Keywords: investigation activity, coroner, status, problems in activity.
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Обставини, що пiдлягають встановленню у справах неосудних i
обмежено осудних осiб та їх значення для судового розгляду
УДК 343.225

Встановлення обставин, якi мають значення для правильного вирiшення справи,
визначення їх чiткого перелiку, структури та способiв встановлення є необхiдною
умовою пiзнання об’єктивної iстини та правильної юридичної квалiфiкацiї вчиненого
злочинного дiяння. Встановлення таких обставин у справах неосудних та обмежено
осудних осiб має особливе значення саме через специфiку суб’єкта, яким вчиняються
суспiльно небезпечнi дiяння, що передбаченi Кримiнальним кодексом України.
Актуальнiсть встановлення таких обставин зумовлена, по-перше, важливiстю
зiбраної iнформацiї про неосудну або обмежено осудну особу для судового провадження,
i, по-друге, необхiднiстю ефективного захисту прав та законних iнтересiв психiчно
хворих осiб.
Дослiдження окремих питань визначення обставин, якi необхiдно встановити у
справах осiб, що виявляють ознаки психiчного захворювання проводилось у працях
В. Я. Марчака, В. М. Тертишника, Л. Г. Татьянiної, В.А Образцова, В. В. Радаєва
та iнших науковцiв.
Завдання нашого дослiдження полягає у проведеннi комплексного аналiзу обставин,
якi необхiдно встановити на досудовому слiдствi у справах неосудних та обмежено
осудних осiб, а також визначення значення таких обставин для судового провадження.
Метою є виявлення недолiкiв, усунення яких забезпечить ефективне врегулювання
судового провадження по цiй категорiї справ. Особливої актуальностi така проблема
набуває зараз, коли триває робота над вдосконаленням кримiнально-процесуального
законодавства України.
Законодавець закрiплює обов’язковiсть викладення у постановi про направлення
справи до суду всiх обставин, що пiдтверджують вчинення неосудною або обмежено
осудною особою суспiльно небезпечного дiяння, а також даних, якi пiдтверджують, що
ця особа захворiла на психiчну хворобу.
Слiд зауважити, що людська психiка є продуктом суспiльно-iсторичного розвитку,
тому на її формування впливають не лише анатомiчнi та бiологiчнi фактори, а
й зовнiшнi чинники та умови, в яких перебуває особа (сiм’я, суспiльство тощо).
Дослiджуючи вказанi чинники, В. А. Гiляровський дiйшов висновку про те, що
елементи, з яких складаються психiчнi аномалiї, наявнi в психiцi будь-якої особи, проте
вони можуть бути вираженi лише за вiдповiдних умов (обставин), та з певних причин
[1, с. 83]. До таких умов можна вiднести психотравмуючi потрясiння в сiм’ї, обставини,
якi стосуються честi, гiдностi особи тощо. Тому, на нашу думку, органи досудового
слiдства i суд повиннi встановлювати наявнiсть таких обставин.
Варто зазначити, що особливостi досудового та судового провадження у справах
неосудних та обмежено осудних осiб, що вчинили злочин проявляється також у
важливостi встановлення значного об’єму iнформацiї про особу: наявнiсть психiчної
хвороби, встановлення iндивiдуальних розумових та емоцiйно-вольових особливостей
поведiнки такої особи, її ставлення до вчинення злочину в момент вчинення суспiльно
небезпечного дiяння та пiсля його вчинення, можливiсть участi у провадженнi
слiдчих дiй та реалiзацiї свого права на захист. Визначення таких обставин про
особу, яка страждає психiчними розладами, впливає на правильний вибiр напрямку
розслiдування, визначення системи i тактики проведення слiдчих дiй iз залученням
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такої особи та достатнiсть матерiалiв для проведення вiдповiдної експертизи психiчного
стану особи, що вчинила суспiльно небезпечне дiяння.
При цьому слiд вiдзначити, що всi названi обставини встановлюються за допомогою
загальних засобiв доказування. Погоджуючись iз думкою В. Я. Марчака про те,
що в законi неможливо передбачити всi рiзновиди психiчних, емоцiйних проявiв, що
суттєво впливають на поведiнку особи [2, с. 32], ми дотримуємося позицiї, що у справах
осiб, якi мають психiчнi недолiки i вчинили суспiльно небезпечне дiяння доцiльно
максимально чiтко визначити перелiк обставин, якi необхiдно встановити пiд час
досудового розслiдування.
На переконання В.В Кощинця, суд зобов’язаний встановити також спiввiдношення
обставин, що спонукають суб’єкта скоїти злочин, з тими, що утримували його вiд
цього, тому суду необхiдно мати якнайбiльше даних про особу, її позитивнi та негативнi
якостi, їхнє спiввiдношення в момент зародження злочинної рiшучостi i реалiзацiї цiєї
рiшучостi в конкретний злочин [3, с. 121].
Якщо злочин вчинено особою жiночої статi, стосовно якої у органiв дiзнання,
слiдства i суду виник сумнiв у її психiчному здоров’ї, на нашу думку, доцiльно також
встановлювати чи не спостерiгалось за такою особою психiчних розладiв пiд час
вагiтностi, при пологах та у пiсляпологовий перiод.
Вважаємо, що в загальному перелiку обставин, якi пiдлягають встановленню у
справах неосудних та обмежено осудних осiб законодавцем повиннi буди вiдображенi
також суб’єктивнi властивостi особи та попереднi, супутнi i посткримiнальнi подiї, якi
мають зв’язок iз вчиненим суспiльно небезпечним дiянням, оскiльки залишення їх поза
увагою слiдства та суду може негативним чином вплинути на встановлення об’єктивної
iстини у справi.
Аналiзуючи кримiнально-процесуальне законодавство України можна побачити, що
на досудовому слiдствi у справах про суспiльно небезпечнi дiяння, вчиненi особами у
станi неосудностi або обмеженої осудностi проводиться з’ясування обставин вчиненого
дiяння i обставин, якi характеризують особу та її психiчне захворювання, а у судовому
засiданнi допитуються свiдки та перевiряться докази, що доводять або спростовують
вчинення даною особою суспiльно небезпечного дiяння, а також перевiряються iншi
обставини, якi мають iстотне значення для вирiшення питання про застосування
примусових заходiв медичного характеру.
Таким чином, законодавець покладає обов’язок з’ясування таких обставин на органи
досудового слiдства, а у судовому засiданнi здiйснюється перевiрка встановлених
обставин. Однак при цьому у кримiнально-процесуальнiй науцi залишається
дискусiйним питання перелiк яких обставин необхiдно встановити пiд час досудового
розслiдування у справах неосудних та обмежено осудних осiб. Потребує уточнення
також визначення джерел та способiв отримання iнформацiї про особу, яка має психiчнi
розлади.
Не викликає сумнiву позицiя В. Марчака, що для прийняття правильного рiшення
у справi необхiдне встановлення “буквально всiх обставин справи ” [2, с. 47].
У справах про застосування примусових заходiв медичного характеру це особливо
актуально, оскiльки особа, щодо якої здiйснюється судове провадження внаслiдок свого
психiчного стану, не може надати об’єктивної iнформацiї про такi обставини.
За загальним правилом коло вiдомостей, якi необхiдно встановити у справах
неосудних та обмежено осудних осiб обмежується обставинами, якi пiдлягають
доказуванню, а не такими, що стосуються всiєї справи.
Таким чином, законодавцем встановлено перелiк мiнiмуму обставин, якi необхiдно
встановити у справi. Проте для прийняття правильного рiшення i встановлення
об’єктивної iстини у справi, як правило, необхiдно встановити значно ширше коло
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обставин, якi вiдносяться до справи, в тому числi обставини, якi виправдовують особу,
або свiдчать про менший ступiнь її вини.
На думку В. М. Тертишника, у постановi про направлення справи до суду для
вирiшення питання про застосування примусових заходiв медичного характеру слiдчим
повинно бути вказано також, чим визначається необхiднiсть застосування до особи,
яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння примусових заходiв медичного характеру та
вiдомостей про потерпiлих. [4, с. 932].
Пiд час проведення досудового розслiдування та судового розгляду справ за участю
неосудних та обмежено осудних осiб важливе значення має встановлення обставин, якi
характеризують антисуспiльну поведiнку особи, та її взаємодiю як з суспiльством в
цiлому так i з окремими iндивiдами. Як свiдчить слiдча практика органами досудового
слiдства не завжди належним чином встановлюються та вивчаються особистiснi
аспекти особи, яка вчинила злочин i має психiчнi вiдхилення.
Погоджуючись з думкою Л. Г. Татьянiної, що будь-яка особа є особистiстю [5,
с. 5], та позицiєю Б. С. Братуся, який стверджує, що особистiсть є складною соцiально
бiологiчною системою, яка зберiгається при психологiчних патологiях [6, с. 74-80], ми
вважаємо за доцiльне поряд iз проведенням експертизи для визначення психiчного
стану особи встановлювати також обставини, якi характеризують особу i допоможуть
суду вибрати вiдповiдний вид примусових заходiв медичного характеру.
Враховуючи потреби слiдчої та судової практики, приєднуємось до науковцiв, якi
констатують необхiднiсть встановлення не лише психiчного стану особи, яка вчинила
суспiльно небезпечне дiяння, але i обставин, якi характеризують таку особистiсть [5,
с. 43].
Необхiдним вбачається також встановлення обставин, що мали мiсце пiд час певної
дiяльностi особи, яка виявляє ознаки психiчної хвороби.
На думку В.А Образцова та В. В. Радаєва, встановленню пiдлягають обставини,
якi характеризують таких осiб пiд час трудової дiяльностi, навчання, обставини,
що характеризують особу в сiмейних вiдносинах, ставлення до вiйськової служби,
поведiнка до моменту вчинення злочину, пiд час його вчинення, а також пiсля
вчинення суспiльно небезпечного дiяння. Важливе значення має також встановлення
поведiнки такої особи пiдчас проведення досудового слiдства (наприклад, заявлення
необґрунтованих та експресивних претензiй, знищення процесуальних документiв
тощо) [7, с. 63-66; 8, с. 231-232].
Варто вiдзначити, що способи визначення обставин, якi мають значення для
встановлення об’єктивної iстини у справах неосудних та обмежено осудних осiб також
мають свою специфiку. Насамперед, це пов’язано iз наявнiстю вiдповiдного психiчного
захворювання, що впливає на показання (пояснення) таких осiб та позбавляє їх
можливостi самостiйно реалiзувати свої права та законнi iнтереси (зокрема право на
захист).
Для всебiчного i повного встановлення обставин, якi мають значення для вирiшення
питання про застосування до особи, що вчинила суспiльно небезпечне дiяння
примусових заходiв медичного характеру проводяться всi необхiднi слiдчi дiї. Також
здiйснюється допит як самої особи, яка виявляє ознаки психiчної хвороби, так i осiб,
що можуть надати iнформацiю про особу та її психiчне захворювання.
Аналiз слiдчої практики доводить, що не завжди вiдомостi отриманi вiд родичiв
такої особи є об’єктивними. Незважаючи на доступнiсть та вiдносну оперативнiсть
отримання вiдомостей про психiчне захворювання особи, отримана iнформацiя
не завжди є правдивою. Вченими визначено, що така необ’єктивнiсть пов’язана
насамперед iз зацiкавленiстю родичiв у вирiшеннi справи. На практицi також мають
мiсце випадки симуляцiї психiчної хвороби з метою уникнення вiдповiдальностi
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за вчинене суспiльно небезпечне дiяння. Вiдомi випадки умисного iнструктажу
родичiв про змiст iнформацiї, яка вказує на психiчну хворобу [9, с. 76-77]. При
встановленнi обставин справи, якi вказують на неосуднiсть або обмежену осуднiсть
особи, що вчинила злочин необхiдно також враховувати iнформацiю, отриману вiд
самої особи: скарги на погану пам’ять, роздратованiсть, повiдомлення про лiкування у
психiатричному закладi тощо.
Встановлення вище перелiчених обставин у справах неосудних та обмежено осудних
осiб має важливе значення для судового провадження по данiй категорiї справ. Таке
значення, на нашу думку, полягає насамперед у:
1) сприяннi своєчасного встановлення пiд час досудового слiдства осiб, якi
виявляють ознаки психiчної хвороби;
2) використаннi встановлених обставин для обґрунтування судового рiшення;
3) встановленi обставини справи впливають на обрання судом найбiльш ефективного
виду примусових заходiв медичного характеру до особи, яка має психiчне захворювання
та вчинила суспiльно небезпечне дiяння;
4) забезпеченнi застосування до таких осiб не покарання, а лiкування;
5) на основi встановлених обставин справи, можна визначити суспiльну небезпеку
таких осiб, що є необхiдною умовою для застосування примусових заходiв медичного
характеру;
6) встановленнi причетностi до вчиненого злочину iнших осiб, якщо таке мало мiсце;
7) встановленi обставини у справах неосудних та обмежено осудних осiб, забезпечать
виявлення причин та умов вчинення суспiльно небезпечних дiянь такими особами та
дозволять здiйснювати ефективнi профiлактичнi заходи;
8) своєчасне виявлення обставин, якi вказують на наявнiсть у особи, що вчинила
злочин, психiчної хвороби сприяє захисту прав та законних iнтересiв таких осiб, як пiд
час проведення досудового розслiдування так i пiд час судового провадження.
Таким чином, перелiк обставин, якi пiдлягають встановленню у справах неосудних
та обмежено осудних осiб, а також визначення джерел та способiв їх встановлення, на
нашу думку, повинен бути закрiплений в кримiнально-процесуальному законодавствi
України, що зумовлено важливiстю таких обставин для судового провадження у
справах даної категорiї.
1. Гиляровский В. А. Психиатрия: Руководство, 2-ое изд. М.: Биомедизд.,1935.
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4. Кримiнально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За ред.
В. М. Тертишника – Вид. десяте, перероблене та доповнене – К.: “Юридична книга”,
2008. – 992 с.
5. Татьянина Л. Г. Психопатология и уголовный процесс: Монография /Л. Г.
Ижевск: Детектив-информ, 2002. — 263 с.
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6. Братусь Б.С Аномалии личности / Б. С. Братусь. — М.: Мысль, 1988. – 304 с.
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Дердюк Б. М. Обставини, що пiдлягають встановленню у справах неосудних i обмежено
осудних осiб та їх значення для судового розгляду
Наукове дослiдження присвячене визначенню обставин, якi необхiдно встановити у справах неосудних
та обмежено осудних осiб та встановленню їх процесуального значення для судового розгляду. Автор
вказує на доцiльнiсть закрiплення у кримiнально-процесуальному законодавствi таких обставин з
метою ефективного виявлення осiб, що вчинили злочин та мають психiчнi розлади, якi виключають
можливiсть застосування до них покарання.
Ключовi слова: встановлення обставин, значення обставин, неосуднiсть, обмежена осуднiсть.
Дердюк Б. М. Обстоятельства, которые подлежат установлению по делам невменяемых и
ограниченно вменяемых лиц и их значение для судебного разбирательства
Научное исследование посвящено определению обстоятельств, которые необходимо установить по
делам невменяемых и ограниченно вменяемых лиц и установлению их процессуального значения
для судебного разбирательства. Автор указывает на целесообразность закрепления в уголовнопроцессуальном законодательстве таких обстоятельств с целью эффективной идентификации
лиц, которые совершили преступление и имеют психические расстройства, которые исключают
возможность применения к ним наказания.
Ключевые слова: установление обстоятельств,

значения

обстоятельств,

невменяемость,

ограниченная вменяемость.
Derdyuk B.M. Circumstances, which have to be ascertained in the cases of the irresponsible
and mental insanity persons and their meaning for the judicial trial
The scientiﬁc research is devoted to the questions of determination of the circumstances, which have
to be ascertained in the cases of the irresponsible and mental-insanity persons and estimation of their
procedural meaning for the judicial trial. The author indicates on the reasonableness of ﬁxation in the
Criminal Procedural Law such circumstances with the purpose of eﬀective manifestation of the persons, who
committed the crime and have mental insanities and because of it they cannot be punished.
Keywords: establishment of cases, meaning of circumstances, diminished responsibility, limited
responsibility.

Круль С. М.

Основи iнформацiйного забезпечення боротьби зi злочинами
УДК 343.98

Актуальнiсть теми дослiдження. Важливим напрямом дiяльностi держави в
сучасних умовах є запобiгання злочинностi, в структурi i характерi якої останнiм
часом вiдбулися змiни. Зросла професiйнiсть та жорстокiсть злочинцiв, посилюється
корумпованiсть у суспiльствi. Усе це вiдбувається на тлi соцiально-економiчних
негараздiв, падiння обсягiв промислового виробництва, зростання боргiв у заробiтнiй
платi i потребує удосконалення законодавства i практики правоохоронних органiв
з розкриття, розслiдування i профiлактики злочинiв з метою забезпечення прав та
законних iнтересiв громадян, в першу чергу тих, якi постраждали вiд них.
Окремим напрямам iнформацiйного забезпечення розслiдування злочинiв
придiляється постiйна увага науковцiв. Окремi аспекти цiєї проблеми у галузевопредметному планi висвiтлювали вченi-юристи України Ю. П. Аленiн, М. I. Бажанов,
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ВЛ.Бахiн, П. Д. Бiленчук, Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий,
А. Я. Дубинський, О. А. Кириченко, М. В. Костицький, В. С. Кузьмiчов,
В. К. Лисиченко та iншi.
Мета та завдання дослiдження. Мета дослiдження полягає у опрацюваннi
i висвiтленнi проблемних кримiнально-процесуальних i тактико-кримiналiстичних
напрямкiв, конкретних завдань та практичних можливостей удосконалення
iнформацiйного забезпечення розкриття i розслiдування злочинiв.
В органах внутрiшнiх справ на територiї колишнього СРСР iнформацiйне
забезпечення розкриття та розслiдування злочинiв як спецiалiзований вид дiяльностi
почало формуватися в апаратах карного розшуку ще в лютому 1919 року, коли
було прийняте рiшення про створення при Центральному управлiннi карного розшуку
РСФСР реєстрацiйного та дактилоскопiчного бюро.
На сучасному етапi питання щодо доказового значення iнформацiї, яка отримана
при використаннi кримiналiстичних облiкiв, викликає неоднозначну оцiнку серед
науковцiв та практичних працiвникiв.
Так, згiдно з дiючими iнструкцiями, в разi отримання позитивного результату
перевiрки за масивами облiкiв фахiвець експертно-кримiналiстичного пiдроздiлу
складає довiдку встановленої форми з грифом ”До кримiнальної справи не прилучати”,
яку надсилає до вiдповiдної оперативної служби. Працiвники останньої iнформують
про це слiдчого, котрий веде кримiнальну справу. Слiдчий виносить постанову про
призначення кримiналiстичної експертизи, яку надсилає до того ж самого експертнокримiналiстичного пiдроздiлу для виконання.
Органiзацiя i використання кримiналiстичних облiкiв заснованi на суворому
дотриманнi законностi та регламентуються нормами КПК України, Законом України
”Про оперативно-розшукову дiяльнiсть” та iншими дiючими нормативно-правовими
актами. Зокрема, п.17 ст.8 зазначеного закону встановлює, що пiдроздiли, якi
здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, мають право створювати i застосовувати
iнформацiйнi системи, а вiдповiдно до ч.11 ст.9 повиннi забезпечити можливiсть видати
данi на особу на запит органiв розслiдування, прокуратури, суду [1].
На жаль, дiючий КПК навiть не згадує кримiналiстичнi облiки, хоча
доказового значення реєстрацiйної iнформацiї нiхто не заперечує. Проте залишається
невизначеним, яким чином орган дiзнання, слiдчий або суд можуть використовувати
результати перевiрок у процесi доказування. Виглядає нелогiчним, що слiдчий має
право залучати до кримiнальної справи довiдку про наявнiсть у пiдозрюваного
попередньої судимостi, а про результати перевiрки за дактилоскопiчними облiками нi [2, с. 13].
Метою кримiналiстичної реєстрацiї на думку Р. С. Бєлкiна є:
1. Накопичення даних, якi можуть бути використанi для розкриття, розслiдування
i попередження злочинiв;
2. Забезпечення умов iдентифiкацiї об’єктiв за допомогою облiкових даних;
3. Сприяння розшуку об’єктiв, данi про якi мiстяться в кримiналiстичних облiках;
4. Надання в розпорядження оперативно-розшукових, слiдчих i судових органiв
довiдкової та орiєнтованої iнформацiї [3, c. 272].
Розкриваючи дане питання, потрiбно детальнiше зупинитись на кримiналiстичних
облiках, зокрема на дактилокартотеках та слiдотеках.
Дактилоскопiчний облiк призначений для:
1. Розшуку людей, якi зникли безвiсти;
2. Встановлення за невпiзнаними трупами особи людини;
3. Пiдтвердження особи людини, яка ранiше була пiддана дактилоскопiюванню;
4. Встановлення осiб, якi залишили слiди рук на мiсцi подiї;
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5. Встановлення фактiв залишення однiєю особою слiдiв рук при вчиненнi рiзних
злочинiв [4, c. 114].
Дактилоскопiчний облiк складається з:
1. Дактилокарт - масиву дактилокарт невпiзнаних трупiв; безвiсно зниклих осiб та
осiб, якi були пiдданi дактилоскопiюванню;
2. Слiдотек - реєстрацiйних карт слiдiв рук, якi вилученi пiд час оглядiв мiсць подiй
за фактами нерозкритих злочинiв та безвiсного зникнення осiб.
Працiвники
ОВС
вiдповiдно
до
чинного
законодавства
проводять
дактилоскопiювання осiб, якi:
1.Затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину;
2. Взятi пiд варту;
3. Звинувачуються у вчиненнi злочину;
4. Пiдданi адмiнiстративному арешту.
Iснують центральнi, обласнi, кущовi та мiсцевi дактилоскопiчнi облiки та слiдотеки.
Центральна дактилокартотека ведеться у ДНДЕКЦ та формується з дактилокарт
невпiзнаних трупiв; дактилокарт безвiсно зниклих осiб, якi були пiдданi
дактилоскопiюванню до зникнення; дактилокарт осiб, якi вчинили чи пiдозрюються
у вчиненнi навмисних вбивств; замахiв на вбивства; навмисних нанесеннях тiлесних
ушкоджень, якi спричинили смерть; зґвалтувань; розбiйних нападах; пограбувань;
вимагань; злочинiв, якi вчиненi з використанням гладкоствольної зброї, вибухових
пристроїв та речовин. У разi потреби перелiк категорiй злочинiв може бути змiнений
за рiшенням МВС України.
Органiзацiя дактилоскопiювання осiб, якi пiдозрюються, звинувачуються або
заарештованi за вчинення злочину, покладається на слiдчих, працiвникiв органiв
дiзнання, якi прийняли рiшення про затримання особи за пiдозрою у вчиненнi злочину
або застосування запобiжного заходу, пред’явили звинувачення або якщо до особи,
у вiдношеннi якої порушено кримiнальну справу є рiшення суду щодо тримання
її пiд вартою. Дактилоскопiювання органiзовується безпосередньо пiсля прийняття
зазначених рiшень [4, c. 115].
Органiзацiя дактилоскопiювання невпiзнаних трупiв покладається на пiдроздiли
карного розшуку iз залученням, при необхiдностi, фахiвцiв експертної служби МВС
України та бюро судово-медичної експертизи вiдповiдно до нормативно-правових актiв.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї про особу та якiсть отриманого
дактилоскопiчного матерiалу покладається на працiвникiв, якi проводять
дактилоскопiювання.
Центральна слiдотека ведеться в ДНДЕКЦ та формується з фотокопiй слiдiв,
вилучених при оглядi мiсця вчинення навмисних вбивств; замахiв на вбивства;
навмисних тяжких тiлесних ушкоджень, якi спричинили смерть; зґвалтувань;
розбiйних нападiв; пограбувань; вимагань, злочинiв, якi вчиненi з використанням
вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин, якi залишились нерозкритими та
за фактами безвiсного зникнення осiб, У разi потреби перелiк категорiй злочинiв може
бути змiнений за рiшенням МВС України [5, c. 230].
Слiдотека складається з основного масиву та архiву.
До основного масиву вмiщуються фотокопiї слiдiв рук, вилученi з мiсць вчинення
нерозкритих злочинiв, якi:
1. Визнанi експертом придатними для iдентифiкацiї особи;
2. Перевiренi за дактилокартами осiб, якi могли залишити слiди на мiсцi подiї не у
зв’язку iз вчиненням злочину;
3. Перевiренi за дактилокартотеками за слiдотеками.
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До основного масиву вмiщуються також слiди рук безвiсно зниклих осiб, вилученi
з їх помешкань та робочих мiсць, робота з якими проводиться на загальних пiдставах.
Якщо встановлено, що безвiсно зникла особа була пiддана дактилоскопiюванню до
зникнення, то для взяття на централiзований облiк до ДНДЕКЦ направляється її
дактилокарта пiсля отримання негативного результату при вiдповiдних перевiрках за
обласними дактилокартотеками та слiдотеками НДЕКЦ, УОI (ВОI) [5, c. 231].
Слiди рук перевiряються за дактилокартотеками невпiзнаних трупiв. У разi
отримання за перевiрками негативного результату копiї таких слiдiв направляються
для постановки на централiзований облiк та органiзацiї перевiрки до ДНДЕКЦ.
Формування автоматизованих мiсцевих, кущових, обласних та центральної слiдотек
може проводитися реєстрацiйними картами слiдiв в електронному виглядi.
Основний масив i архiв складаються iз реєстрацiйних карт:
- слiдiв пальцiв рук;
- слiдiв долонь.
До архiву вмiщуються копiї слiдiв рук у випадку, коли злочин розкрито, але
належнiсть слiдiв не встановлена. Термiн їх зберiгання - до закiнчення строку давностi
притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi за видом злочину.
Вiдомостi про наданi слiди реєструються в журналi реєстрацiї слiдiв рук, умiщених
у слiдотеку. За кожним фактом вилучення слiдiв рук з мiсць вчинення злочинiв або при
оглядi помешкань та робочих мiсць безвiсно зниклих осiб, що надiйшли до слiдотеки
заповнюється реєстрацiйна карта слiдiв рук. Вона виготовляється iз цупкого паперу
формату А5.з Яким НДЕКЦ; дата; вид та фабула злочину; номер кримiнальної справи,
орган, на територiї якого вчинено злочин, спецiалiст, кiлькiсть слiдiв [5, c. 233].
Звертатися iз запитом щодо проведення перевiрки за дактилоскопiчним облiком
мають право пiдроздiли ОВС, податкової мiлiцiї, Служби безпеки, органи прокуратури
та суду, правоохороннi органи, а також iнших країн за мiжнародними угодами. Рiшення
про виконання запитiв вiдповiдних пiдроздiлiв ОВС приймає керiвництво ДНДЕКЦ,
НДЕКЦ, їх структурних пiдроздiлiв, у яких функцiонують дактилокартотеки та
слiдотеки, а вiд iнших правоохоронних органiв - керiвництво ГУМВС, УМВС, УМВСТ.
Iнформацiя про результати перевiрки надається у письмовiй формi i тiльки її
iнiцiатору.
Види
перевiрок:
дактилокарта-дактилокарта;
дактилокарта-слiд;
слiддактилокарта; слiд-слiд.
Термiн перевiрки не повинен перевищувати 15 дiб з моменту отримання запиту.
У разi наявностi слiдiв, залишених 10 пальцями рук однiєї особи виготовляється
дактокарта, обчислюється формула i здiйснюється перевiрка за дактокартотеками УОI
(ВОI) при ГУМВС; УМВС управлiнь оперативної iнформацiї.
Отже, кримiналiстичний облiк - це наукова система реєстрацiї певних об’єктiв
та їх iдентифiкацiйних ознак для запобiгання злочинам, їх розкриття, розшуку i
впiзнання врахованих об’єктiв. Його система i використання заснованi на суворому
дотриманнi законностi. Довiдки органiв, якi ведуть кримiналiстичний облiк, пiсля їх
приєднання до справи, використовуються в судочинствi як докази. Наукову основу
кримiналiстичного облiку складає положення про iндивiдуальнiсть об’єктiв, вiдносну
стiйкiсть i можливiсть їх подальшого ототожнення. Вiн базується на використаннi
теорiї iдентифiкацiї, судової фотографiї, дактилоскопiї словесного портрета та iнших
наукових даних.
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Круль С. М. Основи iнформацiйного забезпечення боротьби зi злочинами
Важливим напрямом дiяльностi держави в сучасних умовах є запобiгання злочинностi, як небажаного
соцiального явища. Необхiдно сказати, що органiзованi злочиннi формування характеризуються
вiдносною стiйкiстю, iєрархiчнiстю, розподiлом ролей i функцiй мiж учасниками, самофiнансуванням,
законспiрованiстю, просуванням в органи влади своїх функцiонерiв та прагненням послабити
дiяльнiсть правоохоронних органiв. У данiй статтi зазначаються основи iнформацiйного забезпечення
боротьби зi злочинами та злочинними групами, а також детально розкриваються кримiналiстичнi
облiки.
Ключовi слова: iнформацiйне забезпечення, боротьба зi злочинами.
Круль С. М. Основы информационного обеспечения борьбы с преступлениями
Важным направлением деятельности государства в современных условиях является предотвращение
преступности, как нежелательного социального явления. Необходимо сказать, что организованные
преступные формирования характеризуются относительной стойкостью, иерархичностью,
распределением ролей и функций между участниками, самофинансированием, законспирированостью,
продвижением в органы власти своих функционеров и стремлением ослабить деятельность
правоохранительных органов. В данной статье отмечаются основы информационного обеспечения
борьбы

с

преступлениями

и

преступными

группами,

а

также

детально

раскрывается

криминалистический учет.
Ключевые слова: информационное обеспечение, борьба с преступлениями.
Krul S.M. The Basics Of The Information Supply Of The Struggle Against Crimes
The important trend of activity of the state in modern circumstances is prevention of criminality, as the
undesirable social phenomenon. It is necessary to state, that organized criminal formings are characterized
by relative ﬁrmness, hierarchicness, distributing of roles and functions between participants, selﬃnance,
conspiracy, advancement in the organs of power of the functioners and aspiration to weaken activity of law
enforcement authorities. In this article we notice the bases of the informative providing of ﬁght against
crimes and criminal groups and also expose criminalistic accounts in detail.
Keywords: information supply, struggle against crimes.

215

Микитин Ю. I.

Аналiз правових актiв ООН, якi закрiплюють загальнi норми
щодо вiдновного правосуддя
УДК

Необхiднiсть запровадження та розвитку вiдновного правосуддя закрiплена на
найвищому мiжнародно-правовому рiвнi – актами ООН. Їхнє дослiдження та аналiз
створюватимуть основу для впровадження вiдновного правосуддя у нацiональне
законодавство.
Дану проблему дослiджували I. А. Войтюк, В. В. Землянська, В. Т. Маляренко,
а також закордоннi науковцi, зокрема, Д. Ван Несс, Дж. Брейтуейт, Г. Зер, Д. Маєрс
та iншi.
Перший аналiз нормативних актiв ООН був зроблений Д. Ван Нессом без
характеристики норм окремих документiв, що опосередковано або безпосередньо
мiстять вимоги до впровадження, використання та розвитку вiдновного правосуддя.
Вiн вважає, що iнститут вiдновного правосуддя вiдображений у мiжнародних
документах та зводиться до наступного: 1) держави повиннi знаходити спiввiдношення
мiж iнтересами потерпiлих, правопорушникiв та громадськостi; 2) потерпiлi та
правопорушники повиннi мати доступ до офiцiйних i неофiцiйних механiзмiв
урегулювання спорiв; 3) попередження злочинностi потребує всебiчних дiй держави
та суспiльства; 4) роль держави в реакцiї на конкретнi злочини повинна
полягати в забезпеченнi потерпiлих та правопорушникiв неупередженими офiцiйними
юридичними механiзмами; 5) суспiльство повинно сприяти реiнтеграцiї потерпiлих та
правопорушникiв [126 (1), c. 56].
Як зазначають В. Т. Маляренко та I. А. Войтюк, конгресами ООН були прийнятi
документи, якi проголошують: 1) рекомендацiю членам ООН розширити застосування
альтернативних ув’язненню санкцiй i проводити iнтенсивний пошук нових надiйних
рiзновидiв таких альтернатив (1980 р.); 2) необхiднiсть зменшення кiлькостi ув’язнених
та про альтернативнi заходи i соцiальну iнтеграцiю злочинiв (1985 р.); 3) рекомендувати
державам-членам ООН продовжити дослiдження мiсця, ролi, практики застосування
специфiчних нев’язничних санкцiй з позицiй реформування кримiнальної полiтики,
iснуючих соцiально-полiтичних, економiчних, правових та органiзацiйних умов (1990
р.); 4) доцiльнiсть зробити порiвняльний аналiз i дати всебiчну характеристику
тюремних i нев’язничних санкцiй, наслiдкiв застосування альтернативних ув’язненню
покарань для процесу декримiналiзацiї суспiльства, зменшення кiлькостi ув’язнених
i рецидивiзму, економiчних, людських i соцiальних витрат для контролю над
злочиннiстю (1995 р.); 5) неофiцiйнi i напiвофiцiйнi форми вирiшення спорiв мiж
потерпiлим i правопорушником, що вiдображають сучаснi тенденцiї iндивiдуалiзму i
скорочення функцiй держави у цьому процесi (2000 р.) [123 (2), с. 15-16].
Як бачимо, це стислий аналiз, який фактично мiстить посилання на загальнi
мiжнародно-правовi норми, що опосередковано стосуються вiдновного правосуддя.
Проте в документах ООН, окрiм загальних, мiстяться ще й спецiальнi норми, якi
безпосередньо стосуються вiдновного правосуддя.
Особливу увагу в дослiдженнi придiлено аналiзовi норм мiжнародно-правових
документiв ООН, Європейського союзу та Ради Європи.
Насамперед, слiд зазначити, що мiжнародно-правовi акти ООН у сферi вiдновного
правосуддя слiд роздiлити на двi групи: а) правовi акти ООН, якi мiстять загальнi
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норми щодо вiдновного правосуддя; б) правовi акти ООН, якi мiстять спецiальнi норми
щодо вiдновного правосуддя.
До першої групи належать наступнi мiжнародно-правовi акти: 1) Загальна
декларацiя прав людини, затверджена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948
р. [65(3)]; 2) Каракаська декларацiя, прийнята Конгресом ООН з профiлактики
злочинностi та поводження з правопорушниками i схвалена Генеральною Асамблеєю
в її резолюцiї №5/171 вiд 15 грудня 1980 р. [83(4)]; 3) Декларацiя основних
принципiв правосуддя для жертв злочинiв та зловживання владою, затверджена
Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 р. [62(5)]; 4) Мiнiмальнi стандартнi
правила Органiзацiї Об’єднаних Нацiй, що стосуються вiдправлення правосуддя
щодо неповнолiтнiх (”Пекiнськi правила”), затвердженi Генеральною Асамблеєю ООН
29 листопада 1985 р. [124(6)]; 5) Керiвнi принципи, що стосуються ролi осiб, якi
здiйснюють судове переслiдування, прийнятi шостим Конгресом ООН з профiлактики
злочинностi та поводження з правопорушниками 7 вересня 1990 р. [85(7)]; 6) Мiнiмальнi
стандартнi правила ООН у вiдношеннi заходiв, не пов’язаних з тюремним ув’язненням
(”Токiйськi правила”), затвердженi резолюцiєю Генеральної Асамблеї ООН №45/110
14 грудня 1990 р. [123(8)]; 7) Рекомендацiї вiдносно мiжнародного спiвробiтництва
в галузi запобiгання злочинностi та кримiнального правосуддя в контекстi розвитку,
затвердженi резолюцiєю Генеральної Асамблеї ООН №45/107 14 грудня 1990 р. [160(7)];
8) Керiвнi принципи запобiгання злочинностi серед неповнолiтнiх ООН (”Ер-Рiядськi
керiвнi принципи”), затвердженi резолюцiєю Генеральної Асамблеї ООН №45/112 14
грудня 1990 р. [84]; 9) Резолюцiя №1998/23, затверджена Комiсiєю з профiлактики
злочинностi в кримiнальному процесi Економiчної та Соцiальної Ради ООН 28 липня
1998 р. [158]; 10) Вiденська декларацiя про злочиннiсть та правосуддя: вiдповiдi на
виклики XXI столiття, прийнята десятим Конгресом ООН з профiлактики злочинностi
та поводження з правопорушниками вiд 17 квiтня 2000 р. [46]; 11) Бангкокська
декларацiя ”Взаємодiя та заходи у вiдповiдь: стратегiчнi союзи в сферi попередження
злочинностi i кримiнального правосуддя”, прийнята одинадцятим Конгресом ООН з
профiлактики злочинностi та поводження з правопорушниками 25 квiтня 2005 р. [43];
12) Керiвнi принципи, що стосуються правосуддя з питань, пов’язаних з участю дiтейжертв та свiдкiв злочинiв, затвердженi Генеральною Асамблеєю ООН 22 липня 2005
р. [86]; 13) Основнi принципи та керiвнi положення, що стосуються права на правовий
захист i вiдшкодування збитку для жертв грубих порушень мiжнародних норм в галузi
прав людини та серйозних порушень мiжнародного гуманiтарного права, затвердженi
Комiсiєю з прав людини ООН 25 липня 2005 р. [130].
Аналiз першої групи мiжнародно-правових документiв, з точки зору закрiплення у
них вiдновного пiдходу, дає пiдстави виокремити основнi права людини i громадянина
в кримiнальному процесi, якi безпосередньо пов’язанi з таким пiдходом. До них
належать: 1) право на поновлення у правах; 2) право на компенсацiю шкоди,
завданої злочином; 3) право на застосування альтернатив судовому провадженню,
посередництво, примирення.
Право на поновлення у правах є одним iз основоположних засад вiдновного
правосуддя. Стаття 8 Загальної декларацiї прав людини передбачає, що таке право має
бути не просто задекларованим, а й ефективним. Вiдновне правосуддя ставить за мету
поновлення майнових та особистих немайнових прав, iнтересiв, що зазнали негативного
впливу внаслiдок злочину. Свiтовий досвiд показує, що вiдновне правосуддя є
ефективним способом поновлення у правах [203, с. 12].
Доповнює право на поновлення у правах право на компенсацiю шкоди,
завданої злочином, яке передбачає, що така компенсацiя має бути оперативною,
доступною, повною, адекватною i дешевою з точки зору способу її отримання.
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Таке право може реалiзовуватися шляхом фiнансових компенсацiй або надання
послуг, сприяння вiдновленню прав [62; 56]. Характерно, що право на компенсацiю
шкоди кореспондується з обов’язком правопорушника вiдшкодувати шкоду не тiльки
потерпiлiй особi, а й, за певних умов, – громадi. Вiдповiдно до мiжнародно-правових
зобов’язань, держава повинна забезпечити створення та функцiонування механiзмiв,
якi б забезпечили реальне та ефективне вiдшкодування шкоди, що завдана злочином,
а також надавали iншу допомогу потерпiлим. Ефективне вiдшкодування шкоди
має такi форми як реституцiя, компенсацiя, реабiлiтацiя, сатисфакцiя та гарантiї
не вчинення злочину в майбутньому [130]. Реституцiя – це вiдновлення становища
жертви, яке iснувало до вчинення грубого порушення мiжнародних норм у сферi прав
людини або значних порушень мiжнародного гуманiтарного права. Вона, зокрема,
передбачає вiдновлення особистих прав, повернення до звичного життя, майнове
вiдшкодування. Така форма як компенсацiя передбачає вiдшкодування фiзичної,
психологiчної, майнової шкоди, упущеної вигоди, моральних збиткiв, витрат на правову,
медичну допомогу. Одними з основних елементiв сатисфакцiї є публiчне повiдомлення
про правду щодо вчиненого злочину, публiчне вибачення перед потерпiлим, в тому
числi визнання факту причетностi до злочину та його прийняття [130]. Наведенi форми
вiдшкодування шкоди охоплюються вiдновним правосуддям.
Особлива увага у мiжнародно-правових актах ООН, якi мiстять загальнi норми
щодо вiдновного правосуддя, присвячена праву на застосування альтернатив судовому
провадженню, посередництву, примиренню. Дане право для особи представлене
одночасно як обов’язок держав-учасниць ООН закрiпити i реалiзувати його у
нацiональному законодавствi.
До альтернатив судовому провадженню, посередництву, примиренню можна
вiднести наступнi положення про:
- розширення застосування програм профiлактики злочинностi у кримiнальному
судочинствi. Вiдновне правосуддя розглядається як одна з провiдних форм
профiлактики злочинностi, що не пов’язана iз застосуванням тюремного ув’язнення
i спрямована на виправлення та перевиховання злочинця [129];
- доцiльнiсть розглянути державам можливостi включення процедур вiдновного
правосуддя у нацiональне законодавство в поєднаннi з iншими санкцiями;
- запровадження посередництва як ефективного механiзму вирiшення кримiнальноправових конфлiктiв [62], у тому числi у несудовому порядку [160], яке повинно
ґрунтуватися на принципi вiдшкодування майнової шкоди чи iншої компенсацiї, а також
розглядатися як виховний, профiлактичний захiд, який не пов’язаний з позбавленням
волi [158];
- застосування реституцiї як окремої процедури з метою забезпечення гнучкостi
кримiнального процесу. Особливу роль у цьому процесi слiд надати громадi як
iнструменту ефективної реалiзацiї альтернативних рiшень [124];
- необхiднiсть впровадження вiдновного правосуддя у кримiнальний процес [46] та
поєднувати його з державними кримiнально-правовими процедурами [86]. Для цього на
законодавчому рiвнi необхiдно закрiпити, що одним з iнiцiаторiв вiдновних процедур
може бути не тiльки правопорушник чи потерпiлий, а також i прокурор або iнша особа,
яка надiлена владними повноваженнями у кримiнальному процесi [123].
Таким чином, вiдповiдно до мiжнародно-правових атiв аналiзованої групи,
вiдновне правосуддя має: 1) бути закрiплене у нацiональному законодавствi; 2)
розглядатись як елемент кримiнального судочинства; 3) спрямовувати свою дiю
на вiдшкодування шкоди, завданої злочином та максимальне вiдновлення стану
(матерiального, психологiчного), що iснував до його вчинення; 4) бути способом
профiлактики злочинностi та недопущення подальшого вчинення злочинiв.
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Микитин Ю. I. Аналiз правових актiв ООН, якi мiстять загальнi норми щодо вiдновного
правосуддя
У данiй статтi видiлено правовi акти ООН, якi мiстять загальнi норми щодо вiдновного, а також
проведений їх аналiз з точки зору вiдновного пiдходу.
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Микитин Ю. И. Анализ правовых актов ООН, которые закрепляют общие нормы
относительно восстановительного правосудия
В данной статье выделены правовые акты ООН, которые содержат нормы восстановительного
правосудия, а также проведен их анализ с точки зрения восстановительного подхода.
Ключевые слова: правовые акты ООН, восстановительное правосудия, право на поновление в
правах, право на компенсацию вреда, реституция.
Mykytyn Y.I. Analysis of UN Regulation Acts, which Contain General Rules on Restorative
Justice
The article highlighted the UN acts, which contain general rules on rehabilitation, and their analysis in terms
of the restorative approach.
Keywords: UN regulation acts, restorative justice, right to remedy, the right to compensation,
restitution.

Олейняш Е. М.

Учасники обшуку: процесуальнi та кримiналiстичнi аспекти
УДК 343.132.2

Плануючи слiдчу дiю, необхiдно визначити, скiльки осiб i хто саме повинен в
нiй брати участь. Закон регулює цi питання стосовно окремих слiдчих дiй рiзною
мiрою. Для одних слiдчих дiй вiдповiднi процесуальнi норми встановлюють коло осiб
визначено та вичерпно. По вiдношенню до iнших законом встановлюється необхiдна
мiнiмальна кiлькiсть учасникiв, i цю кiлькiсть слiдчий вправi розширити. В деяких
слiдчих дiях участь тих чи iнших осiб закон ставить у залежнiсть вiд клопотань
зацiкавлених осiб i розсуду слiдчого. Насамкiнець, можливiсть участi деяких осiб в
окремих видах слiдчих дiй закон взагалi не передбачає, але й не мiстить з цього приводу
заборон, тодi як на практицi така участь в рядi випадкiв являється доцiльною [4, с. 171].
Метою даної статтi є дослiдження процесуальних та кримiналiстичних аспектiв
участi у процесi проведення обшуку рiзних учасникiв. Актуальнiсть вказаного питання
полягає в тому, що на сьогоднiшнiй день згiдно аналiзу кримiнальних справ по IваноФранкiвськiй областi за перiод з 2004 по 2008 роки вiдсоток результативних обшукiв
складає лише 47%. Ретельний пiдбiр учасникiв обшуку, визначення їх кiлькостi та
розподiл завдань сприятиме ефективному проведенню цiєї слiдчої дiї. КПК України
у ст. 181 визначає учасникiв обшуку, якi обов’язково повиннi брати участь у вказанiй
слiдчiй дiї. Натомiсть, закон не мiстить заборони щодо участi деяких осiб у проведеннi
цiєї слiдчої дiї, тодi як на практицi участь вказаних осiб може виявитись необхiдною i
це повинен враховувати слiдчий при плануваннi слiдчої дiї.
В юридичнiй лiтературi зробленi спроби подiлити умовно учасникiв обшуку на
обов’язкових (слiдчий, особа, яка провадить дiзнання, понятi, обшукуваний (або
дорослi члени його сiмї) чи представник тiєї органiзацiї, в примiщеннi чи на
територiї якої проводиться обшук, при проведеннi обшуку в примiщеннi, яке займають
дипломатичнi представництва чи члени їх сiмей, обов’язкова участь прокурора чи
представника Мiнiстерства закордонних справи України) та необов’язкових (помiчники
слiдчого, технiчнi помiчники спецiалiсти, потерпiлi чи їх представники та ряд iнших
осiб, залучення яких в якостi учасникiв обшуку диктується iнтересами справи).
Прихильниками такого умовного подiлу учасникiв обшуку є А. И. Михайлов,
Г. С. Юрiн, С. Ф. Денисюк, В. Ю. Шепiтько, С. Б. Росинський, О. Р. Ратiнов та iн.
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В кримiналiстичнiй та кримiнально-процесуальнiй лiтературi використовуються
також такi поняття як особи, якi проводять обшук (слiдчий, особа, яка провадить
дiзнання, iншi спiвробiтники прокуратури i мiлiцiї, технiчнi помiчники при проведеннi
обшуку, спецiалiсти) та особи, присутнi при обшуку (понятi, обшукуваний i члени його
сiмї, представники органiзацiї, в якiй проводиться обшук, потерпiлий, обвинувачений
[8, с. 49]. Слушно зауважують з цього приводу С. Ф. Денисюк та В. Ю. Шепiтько, що в
основу такого подiлу покладений фактор активностi тої чи iншої особи при проведеннi
пошукових дiй, їх ролi в названiй слiдчiй дiї [3, с. 74].
С. Б. Росинський пропонує класифiкацiю суб’єктiв обшуку, яка складається з трьох
груп. Першу групу складають особи, якi обшукують, тобто суб’єкти, якi здiйснюють вiд
iменi держави i в рамках розслiдуваної кримiнальної справи, обстеження обшукуваного
об’єкта з метою вiдшукання i вилучення знарядь злочину, майна, нажитого злочинним
шляхом, iнших предметiв, документiв i цiнностей, якi мають значення для справи.
До цiєї групи вiдносяться: слiдчi, дiзнавачi, спецiалiсти, спiвробiтники пiдроздiлiв
фiзичного захисту, прокурори.
Другу групу складають суб’єкти, у яких проводиться обшук. На думку автора
доцiльно визначити таких осiб як ”обшукуванi суб’єкти” або ”обшукуванi”. Вказанi
термiни охоплюють усiх суб’єктiв, якi переслiдують при обшуку певний iнтерес, а особи,
пiдданi особистому обшуку, – стають рiзновидом обшукуваних. В сучасних умовах до
обшукуваних можна вiднести: осiб, якi пiдданi особистому обшуку; повнолiтнiх осiб,
якi мають вiдношення до обшукуваного об’єкта (тi, що проживають або працюють
в даному мiсцi; володiють чи користуються даним об’єктом, а також їх колеги,
знайомi, родичi тощо); захисникiв i адвокатiв (данi суб’єкти вiднесенi до групи
обшукуваних, оскiльки захищають чи представляють їх iнтереси); спiвробiтникiв
приватних охоронних пiдприємств, особистих охоронцiв та iнших осiб, якi здiйснюють
охороннi функцiї (данi суб’єкти в рядi випадкiв можуть чинити активну протидiю
розслiдуванню, в тому числi фiзичний опiр, яке повинно бути попереджено суб’єктами,
якi вiдносяться до першої групи).
Третю групу складають iншi особи, залученi до участi в проведеннi обшуку:
понятi, представники мiсцевої адмiнiстрацiї, перекладачi, потерпiлi чи їх представники,
обвинуваченi та їх захисники, iншi особи [9, с. 67-68].
Обов’язковi учасники обшуку – це особи, присутнiсть яких визнається обов’язковою
нормами КПК України, та, вiдповiдно, за вiдсутностi яких слiдча дiя визнається
незаконною.
Зi змiсту закону обшук проводиться слiдчим, який винiс постанову. Дане правило
розповсюджується i на особу, яка провадить дiзнання, в ходi якого здiйснюється обшук.
Керуючись ч. 3 ст. 114 КПК України слiдчий по розслiдуваних ним справах вправi
давати органам дiзнання доручення i вказiвки про провадження розшукних та слiдчих
дiй i вимагати вiд органiв дiзнання допомоги при провадженнi окремих дiй. Такi
доручення i вказiвки слiдчого є для органiв дiзнання обов’язковими.
Слiдчий має право провадити слiдчi дiї в iнших слiдчих районах i вправi
доручити провадження цих дiй вiдповiдному слiдчому або органу дiзнання, якi
зобов’язанi це доручення виконати в десятиденний строк (ч. 1 ст. 118 КПК України).
На практицi це вiдбувається в наступних ситуацiях: справу веде група слiдчих
i керiвник групи виносить постанову про проведення обшуку, вказуючи, кому зi
слiдчих доручається його проведення; обшук проводиться в мiсцi, вiддаленому вiд
безпосереднього пункту розслiдування в порядку окремого доручення органу дiзнання
чи слiдчому iншої прокуратури. В усiх вищезазначених варiантах особа, яка винесла
постанову про проведення обшуку, несе вiдповiдальнiсть за його обґрунтованiсть.
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Виконавець доручення вiдповiдає за законнiсть самого обшуку та його результати [2,
с. 589].
Слушно зауважує С. Б. Росинський, що для здiйснення традицiйного обшуку
достатнiм буде присутнiсть одного слiдчого, який в змозi особисто здiйснити чи
проконтролювати цей захiд, який здiйснюється на незначнiй територiї i з участю
невеликої кiлькостi осiб. Дещо по iншому складається ситуацiя при проведеннi обшуку
у формi спецiальної операцiї. Обшук в такiй органiзацiйнiй формi тактично схожий з
груповим обшуком, оскiльки обшукуваний об’єкт має значну площу i для здiйснення
пошукiв її доцiльно розбити на вiдповiднi дiлянки чи сектори. Очевидно, один
слiдчий не зможе особисто керувати пошуковими заходами, якi проводяться на кожнiй
дiлянцi. Таким чином, вважається доцiльним залучення до проведення обшуку у формi
спецiальної операцiї декiлькох слiдчих, якi керують окремими дiлянками обшуку.
Очевидно, в цьому випадку повинен приймати участь i начальник слiдчого вiддiлу,
тобто один з керiвникiв слiдчого пiдроздiлу. Начальник слiдчого пiдроздiлу може
просто контролювати роботу своїх пiдлеглих, а також очолювати спецiальну операцiю.
Однак, в такому випадку йому необхiдно прийняти вiдповiдну кримiнальну справу до
свого провадження (ст. 113, 114-1 КПК України)[9, с. 69, 70].
Особливої уваги заслуговує питання участi прокурора при проведеннi обшуку,
оскiльки присутнiсть прокурора в рiзних випадках може бути як обов’язковою, так
i не обов’язковою.
Вiдповiдно до ч. 3 статтi 182 КПК України обшук i виїмка у примiщеннях, що їх
займають дипломатичнi представництва, а також у примiщеннях, де проживають члени
дипломатичних представництв та їх сiм’ї, якi користуються правом дипломатичної
недоторканностi, проводяться обов’язково в присутностi прокурора i представника
Мiнiстерства закордонних справ.
Навпроти, п. 5 ч. 1 ст. 227 КПК України вказує, що прокурор у межах своєї
компетенцiї бере участь у провадженнi дiзнання i досудового слiдства i в необхiдних
випадках особисто проводить окремi слiдчi дiї або розслiдування в повному обсязi
по будь-якiй справi. Вказана норма є диспозитивною, оскiльки участь прокурора у
проведеннi слiдчої дiї визначається на пiдставi його розсуду.
Обшук проводиться в присутностi двох понятих (ч. 1 ст. 181 КПК України). До їх
якостей пред’являються такi вимоги, як незацiкавленiсть в розслiдуваннi кримiнальної
справи, добросовiсне ставлення до покладених обов’язкiв, знання мiсцевих звичаїв i,
по можливостi, знання нацiональної мови обшукуваного чи членiв його сiм’ї, вмiння
зберiгати в таємницi змiст i результати слiдчої дiї на мiсцi обшуку, грамотнiсть тощо
[6, с. 13-14].
Понятi повиннi бути об’єктивними, неупередженими спостерiгачами дiй слiдчого,
його помiчникiв та iнших осiб, якi приймають участь в пошуку [6, с. 14].
Справедливо зауважує А. М. Ларiн, що плануючи обшук недостатньо визначити
кiлькiсть понятих. Потрiбно ще знати, хто буде понятими. Не завжди слiд
розраховувати, що потрiбнi понятi знайдуться на мiсцi. Крiм того, не будь-яка особа
може бути понятим. Вiдповiдно до закону в якостi понятих можуть викликатись лише
особи, незацiкавленi в справi. Мiж тим в невеликих селах нерiдко можна стикнутися з
тим, що всi жителi пов’язанi родинними вiдносинами з обвинуваченим чи потерпiлим,
а тому не можуть вважатися незацiкавленими. Не можна викликати в якостi понятих
осiб, якi в силу фiзичних чи розумових вад не в змозi правильно усвiдомлювати та
засвiдчувати обставини слiдчої дiї, проведеної за їх присутностi. Недооцiнка цих питань
iнодi призводить до серйозних ускладнень [4, с. 182-183]. У випадку, коли не можна
твердо розраховувати, що належнi понятi знайдуться в мiсцi, їх слiд завчасно запросити
i доставити з районного центру чи найближчого населеного пункту [4, с. 183].
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Не можуть використовуватись в якостi понятих конвоїри, якi супроводжують
арештованого, працiвники, яким доручена технiчна робота в зв’язку зi слiдчими дiями.
Щоб здiйснювати свої функцiї, понятi повиннi бути вiльними вiд всiх iнших обов’язкiв
i доручень [4, с. 183].
В якостi понятих небажано запрошувати сусiдiв обшукуваного i його знайомих, бо,
з одного боку, ставить у незручне становище понятих та знижує їх спостережливiсть,
а в iншому – погiршує в подальшому вiдносини понятих з обшукуваним. Крiм того,
слiдча практика знає випадки, коли понятi з числа сусiдiв чи знайомих обшукуваних
заважають проведенню обшуку, дають брехливi покази про обставини, пов’язанi з його
проведенням та виявленням при обшуку певних предметiв [10, с. 388].
Чинний КПК України в ст. 181 визначає, що обшук проводиться в присутностi
особи, яка займає дане примiщення, а при її вiдсутностi – представника житловоексплуатацiйної органiзацiї або мiсцевої Ради народних депутатiв. Обшук i виїмка
в примiщеннях, що їх займають пiдприємства, установи i органiзацiї, провадяться в
присутностi їх представникiв. Пiд час обшуку, по можливостi, повинна бути забезпечена
присутнiсть обшукуваного або повнолiтнього члена його родини.
При цьому, слiд мати на увазi, що присутнiсть особи, в якої проводиться обшук,
доцiльно в тому випадку, коли виявлення предметiв i документiв, що викривають
дану особу в скоєннi злочину, потягне за собою дачу обшукуваним правдивих показiв.
Обшук, який не дав позитивних результатiв, може закрiпити установку обшукуваного
щодо заперечення свої причетностi до вчиненого злочину. В той же час вдало
органiзоване спостерiгання за поведiнкою обшукуваної особи пiд час обшуку в рядi
випадкiв дозволяє визначити мiсце переховування шуканих об’єктiв [10, с. 388].
О. Р. Ратiнов вiдзначає, що присутнiсть при обшуку обшукуваного являється
важливою гарантiєю його iнтересiв. Як найбiльш зацiкавлений в результатах слiдчої
дiї, обшукуваний має можливiсть особисто проконтролювати правильнiсть проведеного
вилучення i складання протоколу, а при необхiдностi вiдразу подати скаргу на тi дiї,
якi здалися йому незаконними [8, с. 56].
З iншого боку, на думку С. Г. Любiчева, якщо особа, у якої проводиться
обшук, не запрошується для участi у слiдчiй дiї, то вона позбавляється по винi
слiдчого передбаченої законом можливостi добровiльно видати розшукуванi предмети
i попередити, таким чином, примусове обстеження свого житла [5, с. 63].
Необов’язковi учасники обшуку – це особи, присутнiсть яких визнається на розсуд
слiдчого, оскiльки вони сприяють ефективному проведенню слiдчої дiя. Вiдсутнiсть
вказаних осiб у проведеннi обшуку може потягти небажанi для результатiв обшуку
наслiдки, однак їх вiдсутнiсть не тягне за собою визнання обшуку незаконним.
Особам, якi беруть участь у справi i не володiють мовою, якою провадиться
судочинство, забезпечується право робити заяви, давати показання, заявляти
клопотання, знайомитися з усiма матерiалами справи, виступати в судi рiдною мовою
i користуватися послугами перекладача в порядку, встановленому цим кодексом (
ч. 2 ст. 19 КПК України). Таким чином, в разi проведення обшуку у особи, яка
не володiє мовою, якою ведеться слiдство, присутнiсть перекладача є обов’язковою.
Вказане положення регулюється також ст. 128 КПК України.
Частина 2 статтi 181 КПК України закрiплює положення, згiдно з яким потерпiлий
приймає участь у проведеннi обшуку в разi необхiдностi. Щодо присутностi при
проведеннi обшуку свiдка, то закон не мiстить жодних приписiв з цього приводу, однак,
й не мiстить заборони.
Потерпiлий та його представник, свiдок, а також обвинувачений залучаються до
обшуку в тих випадках, коли необхiдне впiзнання шуканих предметiв та розшукуваних
осiб [5, с. 15].
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Слушно зауважує А. М. Ларiн, що присутнiсть потерпiлого чи свiдка в деяких
випадках забезпечує успiх обшуку. Негативною стороною участi потерпiлих i свiдкiв
в проведеннi обшуку являється неможливiсть наступної перевiрки їх показiв шляхом
пред’явлення для впiзнання вiдшуканих предметiв. Однак, якщо наявнi декiлька осiб,
якi здатнi впiзнати даний предмет, i тiльки один з них прийме участь в обшуку, нiякої
шкоди вiд цього справi не буде, а користь може бути великою [4, с. 177, 178].
В лiтературi висловлено думку, що при виявленнi пiд час обшуку речей, якi
належать потерпiлому, останнiй може їх впiзнати, а результати подiбного роду
впiзнання повиннi бути зафiксованi в протоколi обшуку. Проте, слiд мати на увазi,
що проведення впiзнання пiд час обшуку недопустимо [10, с. 388].
Проведення обшуку за вiдсутностi обвинуваченого, який знаходиться пiд вартою,
дозволяє до певного моменту тримати його у невiдомостi стосовно результатiв обшуку,
що може мати значення, коли розшукуване на знайдено чи знайдено не повнiстю, i
про його мiсцезнаходження ще можуть бути отриманi вiдомостi вiд обвинуваченого.
З iншого боку спостерiгання за поведiнкою присутнього при проведеннi обшуку
обвинуваченого, за його мимовiльними чи штучними реакцiями на дiї слiдчого
допомагає вiднайти шукане [4, с. 175].
Варто зауважити, що при проведенi обшуку також можуть приймати участь
захисник чи адвокат, оскiльки закон не мiстить прямої заборони участi вказаних осiб
пiд час вказаної слiдчої дiї.
При проведеннi обшуку може приймати участь спецiалiст ( ст. 128-1 КПК України),
який використовує пошуковi та iншi технiчнi засоби (металошукач, рентгеноскопiчну
установку, трупошукач тощо).
Значною є допомога спецiалiста i в якостi консультанта слiдчого. Консультацiї
можуть стосуватися правил технiчної безпеки на обшукуваному об’єктi,
користування електроприладами та iншими механiзмами, поводження з отруйними
та радiоактивними речовинами, зi зброєю та боєприпасами. Спецiалiсти визначають,
де шукати тайники. Спецiалiст може бути запрошений для оцiнки вилученого i
правильного опису речей у протоколi.
В ролi спецiалiста виступає i кiнолог зi службовою собакою, навченою виявляти
наркотичнi засоби, вибуховi речовини тощо. Службово-розшукова собака може бути
використана для пошуку особи, в тому числi викраденої, по запаху її речей. В
усiх випадках успiшного використання службово-розшукової собаки про це повинен
складатися акт, який в якостi документа, що вiдображає гласну оперативну дiю,
долучається до матерiалiв справи [2, с. 589-590].
Помiчники слiдчого чи особи, яка провадить дiзнання, долучаються для виконання
наступних робiт: ведення пошукiв, спостерiгання за поведiнкою обшукуваного та членiв
його сiм’ї, спостерiгання за зберiганням предметiв, виявлених в процесi при обшуку,
проведення особистих обшукiв, перевiрки документiв у осiб, якi з’явились на мiсцi
обшуку, i, в разi необхiдностi, проведення в них особистого обшуку, зовнiшньої i
внутрiшньої охорони мiсця обшуку, попередження спроб приховання чи знищення
предметiв. На цих осiб покладається обов’язок пiдтримання зв’язку з органами
прокуратури, мiлiцiї, iншими оперативними групами, якi одночасно проводять обшуки
по данiй справi дiзнання [6, с. 14].
Як слушно зауважує В. I. Попов, проводити обшук самостiйно не рекомендується,
бо обшукуваний може чинити опiр, до того ж в процесi обшуку необхiдно одночасно
шукати, спостерiгати за обшукуваним, за будiвлею, що однiй людинi, природно, зробити
не пiд силу. Крiм того, обшуку може бути пiддана велика дiлянка мiсцевостi, яку
доцiльно обшукувати паралельно зусиллями не лише слiдчого, але й його помiчникiв.
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Тому доцiльно завчасно продумати не лише необхiдну кiлькiсть людей, але й про
розподiл мiж ними обов’язкiв [7, с. 34].
Помiчники слiдчого, як правило, є спiвробiтниками органiв прокуратури та мiлiцiї.
Вони слугують основним ядром оперативної групи, яку очолює слiдчий чи особа, яка
провадить дiзнання [6, с. 14].
Технiчнi помiчники на вiдмiну вiд помiчникiв слiдчого, запрошуються зазвичай
з числа представникiв громадськостi, робiтникiв домоволодiнь, членiв вуличних
комiтетiв тощо. Основна вимога до вказаних осiб – незацiкавленiсть у результатах
кримiнальної справи. Технiчнi помiчники у випадку необхiдностi приймають участь
у розкриттi замкiв i запорiв, пiдняттi пiдлог, перемiщеннi тяжких меблiв, перекладцi
дров, розкопцi ґрунту тощо [6, с. 14].
Якщо слiд обшукати примiщення i є пiдстави вважати, що обшукуваний чи
iншi особи можуть чинити спроби завадити проникненню до мiсця обшуку, слiдчий
повинен пiдготувати декiлька варiантiв проникнення в обшукуване примiщення, якi
можливi i допустимi за даних умов, наприклад, знайти i запросити особу, яка знайома
обшукуваному чи членам його сiмї, якiй би без завад вiдчинили дверi; приурочити
проникнення в примiщення до моменту, коли до нього будуть входити чи з нього будуть
виходити особи, якi там знаходяться; розробити план примусового проникнення за
сприяння працiвникiв органу дiзнання. В останньому випадку повиннi бути передбаченi
заходи, якi дозволяють уникнути невикликанi необхiднiстю пошкодження замкiв,
дверей тощо [10, с. 389]
Серед iнших осiб, якi так чи iнакше присутнi при проведеннi обшуку особливу
увагу слiд придiлити представникам засобiв масової iнформацiї. Часто кримiнальнi
справи, якi потребують проведення обшукiв у формi спецiальних операцiй, мають
великий суспiльний резонанс i тому не можуть залишитись без уваги журналiстiв.
Деякi журналiсти можуть бути присутнiми на обшукуваному об’єктi i навiть особисто
спостерiгати за окремими елементами спецiальної операцiї, якщо це по органiзацiйних
та тактичних мiркуваннях не буде заважати роботi слiдчо-оперативної групи. Рiшення
про допуск окремих представникiв засобiв масової iнформацiї та їх видаленнi по рiзним
причинам повинен приймати слiдчий (начальник слiдчого вiддiлу), який здiйснює
загальне керiвництво спецiальною операцiєю [9, с. 71-72]
Участь медичних працiвникiв доцiльна, якщо у примiщеннi перебуває хворий
або немовля. Справедливо зазначають К. О. Чаплинський та Я. В. Головко, що
злочинцi iнодi приховують цiнностi та iншi предмети в бинтах хворого, нiжках крiсла
паралiзованої особи або пелюшках дитини. Крiм цього, трапляються випадки, коли
близькi злочинцiв пiд час обшуку симулюють втрату свiдомостi, припадки та iншi
розлади здоров’я [11, с. 110].
Окремо варто зауважити, що в разi складної слiдчої ситуацiї доцiльно формувати
слiдчо-оперативну групу, оперативний штаб, пошукову групу, групу захоплення, робочу
групу тощо.
Таким чином, осiб, якi беруть участь у проведеннi обшуку можна умовно подiлити
на обов’язкових учасникiв, якi такими визнанi КПК України, так i необов’язкових,
призначенням яких є допомога у ефективному проведеннi слiдчої дiї. При цьому,
обов’язковiсть участi у проведеннi обшуку деяких осiб обумовлюється суб’єктом
обшукуваного. Знання особливостей участi осiб у проведеннi обшуку, їх призначення та
функцiї сприяють на практицi бiльш ретельнiй пiдготовцi до проведення цiєї складної
дiї та отримання позитивних наслiдкiв.
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Олейняш Е. М. Учасники обшуку: процесуальнi та кримiналiстичнi аспекти
Вказана стаття присвячена дослiдженню процесуальних та кримiналiстичних аспектiв участi у процесi
проведення обшуку рiзних учасникiв. Автором дослiджено особливостi участi у проведеннi обшуку
рiзних за процесуальним статусом осiб, їх завдання та функцiї.
Ключовi слова: учасники обшуку, кiнолог зi службовою собакою, обов’язковi та необов’язковi
учасники обшуку, особи, якi проводять обшук, особи, якi присутнi при проведеннi обшуку.
Олейняш Е. М. Участники обыска: процессуальные и криминалистические аспекты
Указанная статья посвящена исследованию процессуальных и криминалистических аспектов участия
в процессе проведения обыска разных участников. Автором исследованы особенности участия в
проведении обыска разных за процессуальным статусом лиц, их задания и функции.
Ключевые слова: участники обыска, кинолог со служебной собакой, обязательные и
необязательные участники обыска, лица, которые проводят обыск, лица, которые присутствуют при
проведении
Oleiniash E. The Participants Of The Research: Procedural And Criminalistic Aspects
This article is devoted to the problem of procedural and criminalistic aspects of diﬀerent participants during
making a search. Peculiarities of taking a part of diﬀerent legal status persons, their tasks and functions are
determined by the author.
Keywords: participant of a search, cynologist with oﬃcial dog, necessary and facultative participant
of a search, persons who make a search, persons who take part during making a search.
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Деякi питання участi консультанта-психолога у розслiдуваннi
злочинiв за участю неповнолiтнiх
УДК 343.95:343.137.5

Розкриття та розслiдування кримiнальних справ у сучасний перiод є складною,
багатоаспектною дiяльнiстю, що потребує все бiльшого використання знань багатьох
наук, досвiду висококвалiфiкованих спецiалiстiв рiзних галузей, якi можуть допомогти
в цiй дiяльностi (технiчно, методично, гносеологiчно тощо). Для розслiдування
вчинених злочинiв кримiнально-процесуальний закон дозволяє слiдчим залучати таких
спецiалiстiв з рiзних галузей науки i технiки.
Ми подiляємо думку О. Д. Сiтковської, яка зазначає, що розкриття змiсту
кримiнально караної поведiнки, закономiрностей, що дають можливiсть визначити її
як таку, поза виключною компетенцiєю правової науки. Вона змушена брати вiдповiднi
положення з психологiї; точнiсть їх застосування залежить вiд того, чи беруть участь
представники психологiчної науки в їх iнтерпретацiї [4]. У зв’язку з цим, питання участi
консультанта-психолога у розслiдуваннi злочинiв, що вчиненi неповнолiтнiми або щодо
них.
Метою даної статтi є визначення можливостей фахiвцiв-психологiв, якi залучаються
до розслiдування злочинiв за участю неповнолiтнiх в якостi консультантiв.
Дослiдження в цьому напрямку проводили Костицький М. В., Кощинець В. В., Марчак
В. Я., Мiтрохiна З. I., Романюк Б. В. i iншi.
Консультант – це обiзнана в певнiй галузi науки, технiки, мистецтва, ремесла тощо
особа, яка, на вiдмiну вiд експерта i спецiалiста, не має чiткого процесуального статусу,
але застосовує свої спецiальнi знання для роз’яснення слiдчому i суду фактiв i обставин,
що мають значення у справi i вiдносяться до тiєї сфери наукової чи практичної
дiяльностi, в якiй консультант є професiоналом [1, c. 32].
Психологiчна консультацiя – це спецiальна психологiчна дiяльнiсть, яку здiйснює
професiйний психолог, у наданнi практичної та iнформацiйної допомоги органу
розслiдування, спрямована на встановлення iстини в справi та всiх обставин, що
пiдлягають доказуванню в справi та є необхiдними для прийняття правильного рiшення
[3, c. 48].
Консультування як одна з форм використання спецiальних психологiчних знань
може бути використано ще на етапi перевiрки заяв i повiдомлень про злочин, якi
надходять вiд неповнолiтнiх (через низький розвиток правосвiдомостi, моральних
цiнностей деякi неповнолiтнi з мотивiв помсти чи iнших мотивiв можуть зводити наклеп
чи на своїх друзiв, чи дорослих, якi тим чи iншим чином образили їх).
Психологiчна консультацiя допоможе слiдчому у з’ясуваннi основних досягнень
у галузi, дитячої психологiї, типологiї неповнолiтнiх, специфiчних проявiв поведiнки
певних типiв, вiкових особливостей психiчного розвитку особи, особливостей її
пiзнавальних, вольових, емоцiйних процесiв.
В якостi консультанта психолог може надавати допомогу слiдчому при пiдготовцi
до проведення рiзних слiдчих дiй за участю неповнолiтнiх. Звичайно, ця допомога
має непроцесуальний характер, але вона може допомогти у виявленнi доказiв у
справi. Хоч недопустимо, щоб слiдчий та психолог разом розробляли тактику
проведення слiдчої дiї за участi пiдлiтка. Слiдчий, отримавши вiд психолога необхiдну
iнформацiю, самостiйно розробляє тактичнi прийоми кожної слiдчої дiї. Вiн також
може звернутися до психолога для отримання iнформацiї про вiковi психологiчнi
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особливостi неповнолiтнiх певного вiку, їх виплив на протиправну поведiнку пiдлiткiв.
Консультант-психолог може порекомендувати слiдчому зiбрати додатковi вiдомостi про
неповнолiтнього, застосувати певний вид психологiчного впливу на останнього з метою
налагодження психологiчного контакту та отримання правдивих свiдчень.
Психолог може допомогти слiдчому у виборi часу i мiсця проведення слiдчої дiї з
неповнолiтнiми, зокрема тими, котрi перенесли страх, стан афекту тощо. Консультантпсихолог може визначити можливостi пiдлiтка правильно орiєнтуватися в часi, давати
оцiнку його психологiчному стану в момент сприйняття злочину, вивчити фактори, що
перешкоджали правильному сприйняттю.
Консультант може брати участь у розробцi соцiально-психологiчного портрету осiб,
що вчинили злочин, надавати допомогу у забезпеченнi цiлеспрямованого розшуку
(фахiвець у галузi психологiї за певних умов може встановити, чи злочин вчинено
неповнолiтньою особою, що значно звузить коло можливих пiдозрюваних, i, вiдповiдно,
покращить динамiку розслiдування злочину).
Консультацiя фахiвця-психолога може допомогти слiдчому у призначеннi судовопсихологiчної експертизи неповнолiтнього, правильно сформулювати запитання до
експерта тощо i уникнути тим самим питань, якi мають юридичний змiст i вiдповiдi на
якi повиннi даватися саме слiдчим тощо.
За допомогою психолога слiдчий має можливiсть отримати загальне уявлення про
рiвень розвитку неповнолiтнього, його iнтереси тощо. Це є важливою iнформацiєю для
розроблення тактичних прийомiв проведення слiдчих дiй за їх участю.
Ми погоджуємося з думкою В. Я. Марчака про те, що консультацiя-роз’яснення
професiйного психолога-консультанта з приводу питань, що мають важливе значення
в справi, повинна бути проведена офiцiйно та долучена до кримiнальної справи
перед тими питаннями, якi потребують спецiального роз’яснення [3, c. 51]. Це може
бути здiйснено шляхом допиту консультанта-психолога або направлення запиту до
вiдповiдних установ.
Таким чином, залучення консультанта компенсує недостатню обiзнанiсть i
компетентнiсть слiдчого чи прокурора у галузi психологiї, дозволить вивчити справу
з рiзних позицiй та прийняти адекватне рiшення. Анкетування слiдчих в Росiйськiй
Федерацiї, проведене Ю. Д. Лiвшицом та А. В. Кудрявцевою, показало, що зазначену
форму використання спецiальних знань застосовують 5% респондентiв [2, c. 11].
За результатами проведеного нами анкетного опитування 151 слiдчого прокуратури
та органiв внутрiшнiх справ лише 7,95% респондентiв вказали, що зверталися за
допомогою до консультанта-психолога.
Отже, пiдставою для залучення консультанта-психолога при розслiдуваннi справ
за участю неповнолiтнiх є потреба слiдчого, прокурора отримати iнформацiю щодо
обставин та фактiв, якi вiдносяться до сфери психологiї неповнолiтнiх. Перевага
такого консультування полягає в тому, що данi особи можуть оперативно отримати
квалiфiковану допомогу вiд фахiвця.
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Петечел О. Ю. Деякi питання участi консультанта-психолога у розслiдуваннi злочинiв за
участю неповнолiтнiх
У данiй статтi розглядаються актуальнi проблеми залучення консультанта-психолога до розслiдування
злочинiв, що вчиненi неповнолiтнiми або щодо них. Автор наголошує на необхiдностi залучення
таких фахiвцiв для вивчення особи неповнолiтнього, загального рiвня його розвитку, допомогти у
формулюваннi питань на судово-психологiчну експертизу тощо.
Ключовi слова: консультант-психолог, розслiдування, неповнолiтнiй.
Петечел А. Ю. Некоторые вопросы участия консультанта-психолога в расследовании
преступлений при участии несовершеннолетних
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения консультанта-психолога
к расследованию преступлений, которые совершенны несовершеннолетними или относительно
них. Автор отмечает необходимость привлечения таких специалистов для изучения лица
несовершеннолетнего, общего уровня его развития, помочь в формулировке вопросов на судебнопсихологическую экспертизу и тому подобное.
Ключевые слова: консультант-психолог, расследование, несовершеннолетний.
Petechel O.Y. Some Questions Of Participation Of Consultant-Psychologist Are In
Investigation Of Crimes With Participation Of Minor
In this article the issues of the day of bringing in of consultant-psychologist are examined to investigation of
crimes which are perfect minor or in concerning them. An author marks the necessity of bringing in of such
specialists for the study of personality of minor, general level of his development, to help in formulation of
questions on judicial-psychological examination and others.
Keywords: consultant-psychologist, investigation, minor.
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Щодо вдосконалення правових пiдстав застосування
працiвниками мiлiцiї вогнепальної зброї для затримання особи,
яку застали при вчиненнi тяжкого злочину
УДК 351.74

Виконання працiвниками мiлiцiї завдань оперативно-службової дiяльностi досить
часто пов’язано з екстремальними ситуацiями, коли виникає потреба у правомiрному
застосуваннi вогнепальної зброї для захисту прав, свобод та законних iнтересiв
громадян або самих працiвникiв мiлiцiї, а вiдповiдне оптимальне тактичне рiшення має
бути ухвалено миттєво на основi чiткого розумiння норм чинного законодавства. В той
же час, окремi положення Закону України ”Про мiлiцiю” як основного нормативного
акту з питань регулювання умов та порядку застосування вогнепальної зброї, мiстять
неоднозначнi формулювання та недосконалi конструкцiї, якi на практицi ускладнюють
оцiнку ситуацiї, що виникла, та уповiльнюють ухвалення працiвником мiлiцiї рiшення
на правомiрне застосування вогнепальної зброї.
Для забезпечення прав i свобод громадян та виконання покладених на мiлiцiю
завдань її працiвники, вiдповiдно до п. 4 ч. 1 статтi 15 Закону України ”Про мiлiцiю”,
надiленi правом на застосування вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали
при вчиненнi тяжкого злочину i яка намагається втекти [3]. З моменту прийняття
Закону України ”Про мiлiцiю” у 1990 роцi зазначений пункт не зазнав жодних змiн або
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доповнень, проте, при бiльш глибокому розглядi зазначеної правової норми, виникають
конкретнi проблемнi питання, якi викликають труднощi у правозастосовчiй практицi.
Аналiз дослiджень даної проблеми. Дослiдженням питань теорiї та практики
застосування працiвниками мiлiцiї вогнепальної зброї пiд час виконання завдань з
охорони громадського порядку та боротьби зi злочиннiстю присвятили свої науковi
працi такi вiтчизнянi та зарубiжнi вченi, як Андрушко П. П. , Баулiн В. Ю. , Демидов
М. О. , Iосiфов Ю. О. , Каплунов А. I. , Криволапчук В. О. , Кульчицький В. М. , Куц
Н. Т. , Михальов В. О. , Оболенський Ю. Б. , Осадчий В. I. , Фролов О. С. , Чайка
I. В. , Якубович М. I. та iншi.
Постановка мети. Незважаючи на наявнiсть певних наукових праць, коментарiв
i методичних роз’яснень, присвячених розгляду проблеми застосування вогнепальної
зброї працiвниками мiлiцiї для затримання особи, яку застали при вчиненнi тяжкого
злочину i яка намагається втекти, практика яскраво свiдчить про наявнiсть певних
прогалин у законодавствi i проблем у правозастосуваннi, тому метою статтi є аналiз п.
4 ч. 1 ст. 15 Закону України ”Про мiлiцiю” та вiдображення власних поглядiв автора
щодо внесення конкретних змiн до чинного законодавства з дослiджуваного питання.
Виклад основного матерiалу. Розглядуваний п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України
”Про мiлiцiю” обумовлює можливiсть застосування вогнепальної зброї працiвниками
мiлiцiї при наявностi декiлькох обставин, якi є структурно-логiчними частинами
дослiджуваної правової норми:
1) мета застосування вогнепальної зброї – затримання особи;
2) особу застали при вчиненнi тяжкого злочину;
3) особа намагається втекти.
Лише наявнiсть одночасно всiх трьох зазначених обставин надає працiвнику мiлiцiї
право на застосування вогнепальної зброї. Проте, при всiй простотi i лаконiчностi
дослiджуваного пункту використанi в ньому конструкцiї залишають низку дискусiйних
питань.
Так, використане словосполучення: ”яку застали при вчиненнi. . . ”, не дозволяє
визначити, хто саме має застати особу при вчиненнi тяжкого злочину. В iснуючих
науково-практичних коментарях, пiдручниках i навчальних посiбниках зазначено, що
для правомiрного застосування вогнепальної зброї на пiдставi п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону
України ”Про мiлiцiю” працiвник мiлiцiї має особисто застати особу при скоєннi
злочину. Застосування зброї працiвником мiлiцiї на пiдставi свiдчень потерпiлих i
свiдкiв (навiть в тому випадку, якщо вони прямо вказали на особу як на таку, що
скоїла злочин), не може бути визнано правомiрним [4, с. 110; 5, с. 98].
Проте, в iснуючому виглядi дослiджуваний пункт не дає змоги асоцiювати
використане дiєслово ”застали” саме з працiвником мiлiцiї, а не будь-якою iншою
особою. До того ж, зазначене дiєслово використане у множинi, у зв’язку з чим вiдсутня
чiтка вiдповiдь на запитання про правомiрнiсть застосування вогнепальної зброї у
тому випадку, якщо особу пiд час вчинення злочину застав один працiвник мiлiцiї
при вiдсутностi iнших колег або стороннiх осiб, якi в подальшому виступатимуть
очевидцями подiї i пiдтверджуватимуть правомiрнiсть застосування вогнепальної зброї.
З урахуванням викладеного, на наше переконання, розглядуваний пункт має
обов’язково мiстити посилання на те, що особу при вчиненнi злочину повинен застати
саме працiвник мiлiцiї, а не iнша особа (навiть якщо нею виявиться спiвробiтник iншого
правоохоронного органу, вiйськовослужбовець тощо).
На практицi можливi ситуацiї, коли особу при вчиненнi злочину може застати один
працiвник мiлiцiї, пiсля чого повiдомити (безпосередньо або доступними каналами
зв’язку) своїм колегам, якi були поруч, але через об’єктивнi причини особисто не
бачили подiї, про затримання зазначеної вище особи. У даному випадку, на нашу
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думку, законодавцю варто конкретизувати коло працiвникiв мiлiцiї, якi мають право
застосовувати вогнепальну зброю на пiдставi п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України ”Про
мiлiцiю”: ними можуть бути лише тi працiвники, якi особисто спостерiгали подiю та
застали особу при вчиненнi злочину, а не дiзналися про це навiть вiд своїх колег (у т.ч.
членiв одного наряду, патруля, екiпажу та iн.).
На пiдставi викладеного, на наш погляд, дослiджувана частина п. 4 ч. 1 ст. 15
Закону України ”Про мiлiцiю” має конструюватися наступним чином: ”для затримання
особи, яку працiвник мiлiцiї особисто застав при вчиненнi. . . ”. У такому випадку цiлком
логiчними i обґрунтованими будуть наступнi обставини правомiрного застосування
працiвниками мiлiцiї вогнепальної зброї на пiдставi зазначеного вище пункту, якi
мiстяться у численних посiбниках i коментарях до Закону України ”Про мiлiцiю”:
- особа, яка скоїла тяжкий злочин, на очах працiвника мiлiцiї намагається втекти,
тобто залишити мiсце подiї, у тому числi й за допомогою транспортного засобу, або ще
до затримання працiвником мiлiцiї, або, будучи затриманою, здiйснює спробу втекти
пiд час доставлення до органу внутрiшнiх справ, або пiд час перебування там в перiод,
необхiдний для ухвалення рiшення в установленому порядку про її затримання;
- обставини подiї надають працiвниковi мiлiцiї пiдстави вважати, що дана особа
тiльки що скоїла, здiйснює або робить замах на скоєння тяжкого злочину [4, с. 110; 5,
с. 98-99].
Фахiвцi зазначають, що закон не вимагає вiд працiвника органiв внутрiшнiх справ,
який застав особу при скоєннi тяжкого злочину, його вичерпної юридичної квалiфiкацiї,
проте у всiх випадках необхiдно, щоб працiвник мiлiцiї, ухвалюючи рiшення про
застосування вогнепальної зброї проти особи, яку вiн застав при скоєннi тяжкого
злочину, був упевнений, що в дiях особи, яка затримується, є ознаки тяжкого злочину.
Однак варто зауважити, що на сьогоднi використання у розглядуваному пунктi
словосполучення ”тяжкого злочину” є не зовсiм досконалим з точки зору юридичної
технiки з декiлькох причин.
Так, прийняття зазначеної норми Закону України ”Про мiлiцiю” у 1990 роцi та
використання в нiй зазначеного словосполучення було цiлком оправданим з огляду на
чинну на той момент редакцiю Кримiнального кодексу України (у редакцiї 1960 року),
який у 1972 роцi був доповнений статтею 7-1 ”Поняття тяжкого злочину”, в частинi 2
якої мiстився вичерпний перелiк тяжких злочинiв, що являють пiдвищену суспiльну
небезпеку [2]. Крiм того, необхiдно мати на увазi, що Кримiнальний кодекс України у
редакцiї 1960 року не мiстив сучасної класифiкацiї злочинiв за ступенем тяжкостi та
лише обмежувався iснуванням згаданої вище спецiальної норми щодо тяжких злочинiв.
У зв’язку з цим, з огляду на суспiльну небезпечнiсть тяжких злочинiв, п. 4 ч. 1 ст. 15
Закону України ”Про мiлiцiю” у 1990 роцi був викладений у тому виглядi, в якому
маємо його сьогоднi.
Однак з прийняттям у 2001 роцi Кримiнального кодексу України у новiй
редакцiї з’явилася нова для вiтчизняного законодавства правова норма (ст. 12) щодо
класифiкацiї злочинiв за ступенем тяжкостi, вiдповiдно до якої злочини подiляються
на:
- злочини невеликої тяжкостi, за якi передбачене покарання у видi позбавлення волi
строком не бiльше двох рокiв або iнше, бiльш м’яке покарання;
- злочином середньої тяжкостi, за якi передбачено покарання у видi позбавлення
волi строком не бiльше п’яти рокiв;
- тяжкi злочини, за якi передбачено покарання у виглядi позбавлення волi строком
не бiльше десяти рокiв;
- особливо тяжкi злочини, за якi передбачено покарання у виглядi позбавлення волi
строком понад десять рокiв або довiчного позбавлення волi [1].
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У такому випадку роль формального класифiкатора виконують санкцiї статей
Особливої частини КК, а точнiше – розмiр санкцiй у виглядi позбавлення волi,
що обумовлює необхiднiсть i значно пiдвищує актуальнiсть вивчення працiвниками
органiв внутрiшнiх справ положень Кримiнального кодексу України, особливо статей,
якими передбачено вiдповiдальнiсть за найбiльш поширенi види злочинiв: проти
життя i здоров’я особи, статевої свободи й статевої недоторканостi, власностi,
громадської безпеки, громадського порядку, моральностi тощо, що на практицi в
умовах необхiдностi термiнового прийняття рiшення на застосування вогнепальної
зброї може створювати додатковi складнощi.
Вважаємо, що п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України ”Про мiлiцiю” потребує внесення
змiн, а саме доповнення його пiсля слова ”тяжкого” словосполученням ”та особливо
тяжкого”. З точки зору формальної логiки вчинення особою особливо тяжкого
злочину дає працiвниковi мiлiцiї право застосовувати вогнепальну зброю вiдповiдно
до розглядуваного пункту, оскiльки таке право надається навiть за вчинення тяжкого
(тобто менш суспiльно небезпечного) дiяння. Однак з позицiї юридичної технiки
наявна прогалина у законодавствi. Варто зазначити, що подiбний пiдхiд використаний
у п. 5 ч. 3 ст. 14 Закону Латвiйської Республiки ”Про полiцiю”, який дозволяє
працiвникам полiцiї у ситуацiї крайньої необхiдностi застосовувати вогнепальну зброю
”для затримання особи, . . . яка застигнута в момент скоєння тяжкого або особливо
тяжкого злочину” [7].
Крiм того, в сучасних українських реалiях заслуговує на увагу п. 4 ч. 1 ст.
15 Федерального Закону Росiйської Федерацiї ”Про мiлiцiю”, який надає право
працiвникам мiлiцiї застосовувати вогнепальну зброю ”для затримання особи, яка
застигнута при вчиненнi тяжкого злочину проти життя, здоров’я i власностi i
намагається втекти” [6]. Питання про виокремлення у дослiджуваному п. 4 ч. 1 ст.
15 Закону України ”Про мiлiцiю” за родовим об’єктом конкретних груп тяжких або
особливо тяжких злочинiв є, на наш погляд, досить перспективним та дискусiйним
з огляду на велику рiзницю у суб’єктному та об’єктному складах злочинiв, якi за
критерiєм розмiру санкцiй вiднесенi законодавцем до тяжких або особливо тяжких
злочинiв.
Висновки. Узагальнюючи викладенi вище пропозицiї, пункт п ч. 1 ст. 15 Закону
України ”Про мiлiцiю” потребує внесення конкретних змiн та викладення, на наше
переконання, в наступному виглядi: ”для затримання особи, яку працiвник мiлiцiї
особисто застав при вчиненнi тяжкого або особливо тяжкого злочину i яка намагається
втекти”.
Варто зазначити, що викладенi пропозицiї вiдображають авторський погляд на
дослiджувану проблематику i потребують продовження ґрунтовної наукової дискусiї за
участю спецiалiстiв-теоретикiв у галузi службово-бойової дiяльностi органiв внутрiшнiх
справ та працiвникiв практичних органiв з метою приведення положень Закону України
”Про мiлiцiю” у вiдповiднiсть до сучасних законодавчих реалiй в умовах iнтеграцiї
України до європейської та свiтової спiльноти.
1. Кримiнальний кодекс України // Вiдомостi Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
2. Кримiнальний кодекс України (у ред. 1960 р.) // Вiдомостi Верховної Ради. – 1961. – № 2. – Ст.
14.
3. Про мiлiцiю: Закон України вiд 20 грудня 1991 р. // Вiдомостi Верховної Ради. – 1991. – № 4. –
Ст. 20.
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наук. –практ. посiбн. / [В. В. Конопльов, С. О. Кузнiченко, I. О. Нiкiтiна та iн.]. – Сiмферополь:
Кримський юридичний iнститут, 2009. – 260 с.

232

5. Криволапчук В. О. Тактика дiй працiвникiв мiлiцiї у типових i екстремальних ситуацiях пiд
час виконання службових обов’язкiв iз охорони громадського порядку: навч. –метод. посiб. /
В. О. Криволапчук, А. С. Васiльєв. – К.: ВПЦ МВС України, 2006. – 133 с.
6. О милиции: Федеральный Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/militia/
7. О полиции: Закон Латвийской Республики от 04 июня 1991 г. [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://www.alex-lawyer.lv/zp.htm.
Поштарук Д. О. Щодо вдосконалення правових пiдстав застосування працiвниками мiлiцiї
вогнепальної зброї для затримання особи, яку застали при вчиненнi тяжкого злочину
У статтi наведений аналiз окремих правових пiдстав застосування працiвниками мiлiцiї вогнепальної
зброї та розглянутi можливi шляхи вдосконалення чинного законодавства з дослiджуваної
проблематики.
Ключовi слова: застосування вогнепальної зброї, мiлiцiя, тяжкий злочин.
Поштарук Д. О. Относительно совершенствования правовых оснований применения
работниками милиции огнестрельного оружия для задержания лица, которого застали
при совершении тяжелого преступления
В статье приведен анализ отдельных правовых оснований применения работниками милиции
огнестрельного оружия и рассмотрены возможные пути совершенствования действующего
законодательства из исследуемой проблематики.
Ключевые слова: применение огнестрельного оружия, милиция, тяжкое преступление.
Poshtaruk D. To the Improvement of Legal Grounds Usage of Firearms by Militia for
Detention of Person Caught at the Crime Scene
In the article the analysis of separate legal grounds of application of ﬁrearm by workers of the militia is given
and the possible ways of perfection of current legislation on investigated problem are submitted.
Keywords: ﬁrearms use, militia, felony.

Тимчишин А. М.

Кримiналiстична характеристика та її значення у розслiдуваннi
фальшивомонетництва
УДК

Актуальнiсть теми обумовлюється необхiднiстю розроблення ефективних методик
боротьби з фальшивомонетництвом, що неможливе без пiзнання природи i сутностi
кримiналiстичної характеристики та її значення для розкриття i розслiдування
зазначеної категорiї злочинiв. Стрiмке поширення фальшивомонетницта iнiцiює
необхiднiсть розробки вiдповiдних кримiналiстичних методик. У цьому полягає
особлива цiннiсть кримiналiстичної характеристики злочинiв, яка здатна накопичувати
потрiбну iнформацiю у ретроспективному планi та прогнозувати розвиток методики
розслiдування. Це зумовлено тим, що злочинцi постiйно модернiзують свою дiяльнiсть,
удосконалюють окремi її елементи та застосовують латентнi, важкодоказуванi
способи вчинення злочину. Сучаснi фундаментальнi положення предмета науки
кримiналiстики, її загальних i окремих теорiй дозволяють повно виявити та
вивчити закономiрностi кримiналiстичної характеристики, встановити кореляцiйнi
зв’язки i вiдношення мiж її елементами, що у свою чергу сприяє створенню
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методологiї кримiналiстичного дослiдження окремих видiв злочинiв у тому числi i
фальшивомонетництва.
Останнiм часом спостерiгається стiйке зростання популярностi безготiвкових
платiжних засобiв, та, незважаючи на це, згiдно з пiдрахунками спецiалiстiв
Федеральної резервної системи США, кiлькiсть доларової готiвки в обiгу продовжує
зростати та, вiдповiдно до прогнозiв, зростатиме i надалi [1, с. 36-38]. А це в свою
чергу говорить нам про те, що, оскiльки валюта США була i залишається однiєю з
найбiльш поширених серед числа пiдроблених, то, враховуючи цi тенденцiї, постiйно
зростатиме спокуса зайнятися цим злочинним промислом, а вiдтак гостро виникає
потреба в пошуку новiтнiх шляхiв протидiї цьому брудному бiзнесу.
Сьогоднi у кримiналiстицi немає чiткого (строгого) перелiку елементiв
кримiналiстичних характеристик, що може розглядатися як єдина та незмiнна
система для всiх видiв злочинiв. Кожний злочин є iндивiдуальним, вiдповiдно до цього
i набiр елементiв кримiналiстичної характеристики може змiнюватися (скорочуватись
або розширюватись).
Термiн “кримiналiстична характеристика злочинiв” уперше в серединi 60-х
рокiв запропонував О. Н. Колеснiченко, який зазначав, що до числа найбiльш
iстотних положень, загальних для всiх методик, належить “загальна кримiналiстична
характеристика даного виду злочинiв”, а також, що “злочини мають i загальнi риси
кримiналiстичного характеру” [2, с. 10, 14.].
До змiсту кримiналiстичної характеристики вченi включають загальний або
вiдносно деталiзований перелiк елементiв кримiналiстичної характеристики злочинiв.
Варто вiдзначити, що бiльшiсть авторiв видiляють елементи, якi можна звести до
чотирьох основних груп: предмет безпосереднього посягання, спосiб вчинення злочину,
слiдова картина подiї, характеристика злочинця [3, с. 267].
О. Н. Колеснiченко i В. О. Коновалова пiд кримiналiстичною характеристикою
злочину розумiють систему вiдомостей (iнформацiї) про кримiналiстично значущi
ознаки злочинiв даного виду, що вiдображає закономiрнi зв’язки мiж ними i служить
побудовi та перевiрцi слiдчих версiй для вирiшення конкретних завдань розслiдування
[4, с. 16]. З цих позицiй кримiналiстична характеристика злочинiв може розглядатися
як iнформацiйна модель, що вiдображає узагальненi ознаки елементiв злочину та
їх закономiрних (кореляцiйних) зв’язкiв [5, с. 63]. Усi елементи кримiналiстичної
характеристики злочину є взаємозалежними, виявлення внутрiшнiх зв’язкiв дозволяє,
пiзнаючи один елемент системи злочину, здобути знання про деякi iншi елементи i в
кiнцевому пiдсумку розкрити злочин [6, с. 45].
Як ми бачимо, погляди рiзних вчених щодо змiсту та структури кримiналiстичної
характеристики є неоднозначними, що у свою чергу викликало наукову дискусiю
та породило безлiч найрiзноманiтнiших точок зору, безпосередньо пов’язаних з
теоретичним осмисленням цiєї проблеми. Було опублiковано чимало робiт, присвячених
розкриттю поняття й змiсту кримiналiстичної характеристики злочинiв. Однак
зазначимо, що й дотепер у науцi не вироблено загального визначення кримiналiстичної
характеристики, i воно є предметом широкого обговорення як при дослiдженнi проблем
загальної теорiї кримiналiстики, так i при вирiшеннi питань, що стосуються окремих
кримiналiстичних теорiй. На думку Р. С. Бєлкiна, у роботах, присвячених цiй
проблематицi, пропозицiї щодо змiни у визначеннi або структурi кримiналiстичної
характеристики уявлення про неї iстотно не змiнюють. Разом з тим, вiн зазначає, що
кримiналiстична характеристика окремого роду чи виду злочинiв повинна включати
характеристику типової вихiдної для розслiдування iнформацiї, вiдомостi про типовi
для даного роду чи виду злочинiв способи їх вчинення та приховування, а також про
наслiдки його застосування, особистiсть iмовiрного злочинця та типову жертву злочину,
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iмовiрнi мотиви та ряд обставин вчинення злочину (мiсце, час, обстановку й та iн.) [7,
с. 315-316].
Що стосується структури кримiналiстичної характеристики злочинiв, пов’язаних з
виготовленням та (або) збутом пiдроблених грошей, то в рiзний час у рiзних вченихкримiналiстiв вона трактувалася по-рiзному.
Так, наприклад, ряд авторiв до елементiв кримiналiстичної характеристики
фальшивомонетництва вiдносять:
- способи виготовлення пiдроблених грошей;
- способи збуту пiдроблених грошей;
- мiсце виготовлення або збуту пiдроблених грошей;
- данi, що характеризують особу фальшивомонетника [8, с. 97].
У свою чергу Д. В.
Пузанков до кримiналiстичної характеристики
фальшивомонетництва також включає данi про предмет злочинного посягання
[9, с. 9].
Є. П. Фiрсов як на основнi елементи у структурi кримiналiстичної характеристики
фальшивомонетництва вказує характер вихiдної iнформацiї та обставини, що сприяли
вчиненню злочину [10, с. 10].
На наш погляд, найбiльш повно розкрили структуру кримiналiстичної
характеристики фальшивомонетництва Т. П. Бiрюкова та В. В. Бiрюков, якi
до неї включають спосiб пiдготовки, здiйснення та приховування злочину, предмет
злочинного посягання, особу потерпiлого, особу злочинця, слiди злочину [11, с. 75].
Пiдсумовуючи вищезазначене, найбiльш важливими елементами кримiналiстичної
характеристики фальшивомонетництва, на наш погляд, можна насамперед визначити:
- спосiб пiдготування, вчинення та приховання злочину;
- особу злочинця та предмет безпосереднього посягання;
- слiдову картину.
Однак слiд зазначити, що всебiчне дослiдження цих позицiй сприяє вивченню iнших
елементiв злочинної дiяльностi: часу, мiсця, особи потерпiлого, обставин, що сприяли
вчиненню злочину тощо.
Коротко розглядаючи окремi елементи, необхiдно зупинитися на способi вчинення
фальшивомонетництва. Як вiдомо, в кримiналiстицi спосiб вчинення злочину прийнято
розглядати як комплекс взаємообумовлених дiй (стадiй), а саме:
- пiдготовку до вчинення злочину;
- безпосереднє вчинення злочину;
- приховання злочинної дiяльностi.
Якщо виготовлення фальшивих грошових знакiв способом малювання не вимагає
серйозної пiдготовки, то виготовлення пiдробок способом вiдкопiюваня, а також
виготовлення фальшивих металевих монет вимагає значних за обсягом пiдготовчих
дiй [12, с. 145]. Аналiз слiдчої практики показує, що перш нiж виготовити першу
фальшиву купюру, злочинцi вивчають наукову та довiдкову лiтературу, займаються
пошуками оптимального для обраного способу пiдробки устаткування, рiзних пристроїв
та пристосувань. Намагаючись створити якомога подiбнiшу пiдробку зi справжнiми
грiшми, злочинцi проводять безлiч експериментiв, докладаючи величезних зусиль i
матерiальних витрат, доки досконало вiдпрацюють технологiчний процес виробництва,
що само по собi не може не залишити матерiально фiксованих слiдiв такої дiяльностi.
Так, наприклад, iнформацiя про способи виготовлення пiдроблених паперових
та металевих грошей характеризує процеси, технологiї та засоби, що застосувались
для їх незаконного виробництва. Обраний спосiб виготовлення пiдробок вiдображає
риси вiдповiдного узагальненого типу злочинця, його технiчне оснащення, рiвень
спецiальних знань в сферi високих технологiй, в деякiй мiрi соцiально-психологiчний
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портрет, а iнодi вказує на способи розповсюдження пiдроблених грошових знакiв.
Точне встановлення способу виготовлення пiдроблених грошей дозволяє максимально
швидко, всебiчно та повно розкрити злочин, встановити групу чи конкретну особу
злочинця, а iнодi й об’єднати декiлька аналогiчних злочинiв, вчинених на територiї
України та поза її межами, i звести їх до одного спiльного джерела.
Одним з елементiв кримiналiстичної характеристики злочинiв є особа злочинця,
дослiдженню якої присвяченi працi багатьох учених-кримiналiстiв, кримiнологiв,
психологiв. Особа злочинця як один iз структурних елементiв кримiналiстичної
характеристики все ще залишається проблемою, що становить iнтерес з точки
зору з’ясування її характеристик, насамперед типологiзацiї “злочинної особистостi”.
Зазначимо, що вченi, котрi дослiджують поняття кримiналiстичної характеристики
злочину, з’ясовуючи її структурний змiст, здебiльшого як елемент включають до неї
особу злочинця, даючи їй ту чи iншу iнтерпретацiю [13, с. 132]. В деяких джерелах
особа злочинця розглядається як центральна, сполучна ланка кримiналiстичної
характеристики, iншi ж не надають цьому елементу особливого значення в структурi
кримiналiстичної характеристики злочинiв. Так чи iнакше злочин – це акт людського
волевиявлення, який виражається в певних вчинках, що формуються соцiальним
портретом, морально-психологiчними рисами i властивостями, а також фiзiологiчними
особливостями особи. У суспiльствi завжди будуть актуальними питання про те,
чому та або iнша людина вчиняє протиправнi дiї та в чому полягає причина такої
поведiнки. Цiлеспрямоване вивчення i пiзнання особи злочинця дозволить правильно
органiзувати i здiйснити не тiльки розкриття та розслiдування злочинiв, але й їх
припинення та запобiгання. Саме тому, на нашу думку, визначення ознак, притаманних
фальшивомонетнику, є важливим елементом дослiджуваної тематики.
Як показує аналiз кримiнальних справ, фальшивомонетництво може бути вчинено
однiєю особою, групами осiб з попередньою змовою, органiзованими групами та
злочинними органiзацiями. Фальшивомонетники-одинаки зустрiчаються доволi рiдко
та зазвичай здiйснюють збут пiдробок. I. Н. Якимов ще на початку минулого столiття
зазначав, що пiдробка паперових грошей у великих розмiрах провадиться не однiєю
людиною, а цiлою зграєю, що складається з:
- осiб, що безпосередньо виготовляють пiдробленi грошi;
- спiвучасникiв, що постачають необхiднi матерiали, пiдшукують осiб, що будуть
збувати пiдробки та iн.;
- осiб, що здiйснюють збут фальшивок.
Органiзацiя “зграї” носить конспiративний характер, i особи, що збувають пiдробки,
не знають тих, хто їх виготовляє, i мiсця виготовлення фальшивих грошей, а мають
справу тiльки з особами, що постачають їм фальшивки [14, с. 420].
Таким чином, слiд зазначити, що аналiз окремих елементiв кримiналiстичної
характеристики як системи вiдомостей має важливе кримiналiстичне значення та
вiдображає на статистично-iмовiрнiсному рiвнi найбiльш значущi типовi ознаки
злочинiв, що дозволяє висувати версiї, встановлювати мотиви, цiлi та способи вчинення
й приховування злочинiв, визначати тактику слiдчих дiй та обрати оптимальнi шляхи
розкриття i розслiдування фальшивомонетництва.
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Тимчишин А. М. Кримiналiстична характеристика та ї ї значення у розслiдуваннi
фальшивомонетництва
У статтi розкрито суть кримiналiстичної характеристики як важливої складової методики
розслiдування злочинiв взагалi та фальшивомонетництва зокрема. Розглянуто теоретичнi аспекти
та погляди рiзних вчених на цю проблему, а також тезисно сформульовано окремi елементи
кримiналiстичної характеристики фальшивомонетництва.
Ключовi слова: кримiналiстична характеристика, фальшивомонетництво.
Тимчишин А. М. Криминалистическая характеристика та ее значения в расследование
фальшивомонетчества
В статье раскрыта сущность криминалистической характеристики как важной составляющей
методики расследования преступлений в целом и фальшивомонетничества в частности. Рассмотрены
теоретические аспекты и взгляды разных ученых на эту проблему, а также тезисно сформулированы
отдельные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетчества.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, фальшивомонетничество.
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Tymchyshyn A.M. The Criminalistic Characteristics and its Value in Investigation of
Counterfeiting
This article develops the essence of criminalistic characteristics as an important part of the methodic of
crime solving in general and counterfeiting in particular. Theoretical aspects and views of diﬀerent scientists
on this problem were examined, and certain elements of the criminalistic characteristic of counterfeiting were
formulated.
Keywords: counterfeiting, criminal characteristics.
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