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Одним з найголовніших завдань філо-
софії ХХІ століття є необхідність осмис-
лення сучасного західноєвропейського 
філософського досвіду з позицій більш 
фундаментальних та всебічних, ніж це 
здійснювалось раніше.

Філософія взаємопов’язана з наукою, 
релігією, етикою, політикою, містикою, 
естетикою, і цей зв’язок є багатостороннім. 
Філософська культура стає квінтесен-
цією розвитку цивілізації, нації, народу, 
регіону, держави, в яких створювались та 
закріплювались численні фундаментальні 
принципи релігії, етики, науки, філософії, 
основні форми моралі та традиції, стійкі 
стереотипи в мові, мисленні, уявах і сприй-
няттях, певна ціннісна орієнтація, утопія та 
міфологія. Ці процеси є процесами співіс-
нування й взаємовпливу, і їх намагаються 
розглядати в межах філософського постмо-
дернізму завдяки різноманітним методам 
та методологіям (зокрема, філософській 
компаративістиці).

Сучасні філософи прагнуть осягнути 
межі цивілізації, виявити закономірності 
її еволюції та занепаду, наслідком чого 
стає усвідомлення, що епоха становлення 
західної філософії, коли остання могла ма-
ніфестувати себе як єдину представницю 
світової цивілізації, в цілому, завершується. 

Саме так закінчується епоха Модерну, по-
ступаючись місцем новій парадигмі філо-
софування – постмодерну. 

Постмодерн – період європейської 
історії, що починається після завершення 
Модерну та особливий умонастрій у куль-
турі Заходу, який поширений у всіх сферах 
людської життєдіяльності, культурі, філо-
софії, політиці, економіці тощо. В межах 
сучасної філософської думки постмодерн 
отримав обґрунтування в роботах таких 
західноєвропейських філософів як Ж. Дер-
ріда, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр, Р. Рорті, 
М. Фуко та ін. У вітчизняній традиції ці 
дослідження репрезентовані працями 
В.М. Костєва, В.С. Лук’янця, В.С. Рат-
нікова, О.М. Соболь, Л.О. Шашкової, 
В.І. Ярошовця та ін. 

Постмодернізм – це багатоманітне 
теоретичне відображення духовного 
розвитку в самосвідомості західної циві-
лізації. Виступаючи багатоманітною духо-
вною тенденцією в філософії, соціології, 
футурології, методології науки, різних 
сферах культури Заходу, постмодернізм 
маніфестує себе не як послідовник та 
спадкоємець модернізму, а як емансипатор 
свідомості цивілізації від ідеалів-ідолів 
минулої епохи, які гальмували та обмеж-
ували багатовіковий процес самореалізації 

Н.В. БурукоВська, 
кандидат філософських наук, доцент 
(Академія адвокатури України)

ФІЛОСОФІЯ ДОБИ 
ПОСТМОДЕРНА: ЕВОЛЮЦІЯ 
ПРОБЛЕМАТИКИ

Ключові слова: глобалізований світ, екзистенція, культурна самоідентифікація, 
модерн, плюральність, постмодерн, постмодернізм, «ситуація постмодерну», текст, 
текстуальність, філософія культури. 

н.в. Буруковська

 © н.в. Буруковська, 2011
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особистості. Постмодерністська стратегія 
емансипації людської суб’єктивності від 
обмежень, якими її наділила епоха мо-
дерну, характеризується тим, що ідеали та 
досягнення епохи модерну, її духовності 
– це не основа постмодернізму, а лише 
часткова сукупність однобічних положень, 
які необхідно радикально переосмислити 
та переоцінити.

Філософи-постмодерністи в межах 
власних концепцій розуміють Ratіo 
по-різному – «індустріальний розум» у 
М. Фуко, «логоцентризм» у Ж. Дерріда, 
«сенс» у Ж. Дельоза і т. ін. Об’єднує їх той 
факт, що Ratіo у практично всіх концепціях 
постмодерністів виступає сутнісним фак-
тором, який поглиблює негативні тенденції 
західної цивілізації, особливо таких як 
тоталітаризація, відчужуюча об’єктивація, 
лімітація. 

Одним із основних своїх завдань 
постмодерн вбачає критику класичної 
філософії з властивими їй «центризмами» 
(«логоцентризм», «теоцентризм», «антро-
поцентризм» тощо). Історично склалося 
так, що утвердження нового завжди супро-
воджувалося критикою попередніх концеп-
цій. Критичний аналіз попередніх надбань 
неодноразово спостерігався в історії фі-
лософії. Яскравим прикладом є філософія 
епохи Відродження, яка переосмислювала 
надбання давньогрецької та давньорим-
ської філософії. Тепер переглядається 
класична філософія, відбувається напру-
жений пошук нової парадигми знання, 
нової методології, нового світосприйняття, 
нового розуміння відношення «об’єкт – 
суб’єкт», формується нова теорія пізнання. 
Висуваються нові принципи формування 
категоріального апарату філософії, серед 
яких: поняття «події» та «ризоми» у Ж. Де-
льоза, «епістеми» у М. Фуко, «письма» і 
«деконструкції» у Ж. Дерріда, «поверхні» 
та «тіла» у Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі.

Великого значення у сучасній філософії 
надається проблемі тексту, текстуальності, 
причому останню слід розуміти як загальну 
включеність суб’єкта в людську культуру, 

де рай знаходить своє опредмечування. Не 
меншого значення має і проблема мови як 
засобу спілкування та комунікації, в осно-
вному проблема конструювання та декон-
струювання, об’єктивної та суб’єктивної 
дійсності. Проводячи паралель між різ-
ними філософськими напрямами можна 
сказати, що сучасна людина, суб’єкт, від-
находить своє самобуття у взаємозв’язку 
різних родів та видів реальності. Мова 
виступає не тільки засобом спілкування та 
комунікації людей, а й органічної «вклю-
ченості» суб’єкта в систему сучасної йому 
культури, а також засобом його самовияв-
лення та самоідентифікації.

На основі функціонування мовно-зна-
кової культури відбувається розвиток та 
взаємодія різних видів етносів та культур-
них самобутностей (наприклад, у К. Леві-
Стросса). Тому попри всю оригінальність 
та алегоричність мови сучасної філософії, 
її проблемою залишається проблема 
людської культури та окультуреності. 
Якщо людині, скажімо, ХІІІ–ХІV століття 
культура давалася через безпосередню 
предметність, то сучасна людина включена 
у контекст загальнолюдської культури 
через «текстуальність», «письмо» та «ек-
зистенцію». При цьому у світовідчутті, 
світосприйнятті та світорозумінні людини 
ХХІ століття «сплітаються» ментальності, 
які відображені та досліджені філософами 
різних напрямів. 

На основі вищезазначеного можна 
виокремити щонайменше дві основні осо-
бливості постмодернізму. Перша – його 
багатоманітність. Постмодерн як куль-
турний феномен має цілу низку вимірів 
– естетичний, етичний, культурний, по-
літичний, філософський тощо. естетичний 
пропонує поєднати елітарну та масову 
культури, повернутись до мистецтва, що 
відповідає традиціям, має відношення до 
навколишньої дійсності. Політичний вимір 
орієнтує на проведення децентралізованої, 
анархічної політики. Філософський – на-
правлений на здійснення радикальних 
перетворень модерністської метафізики.
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Друга особливість – плюральність. 
Протиставляючи себе метафізиці модерну, 
що називає себе «рупором Істини», «дзер-
калом Істини» філософія постмодерну 
прагне до звільнення людської духовності, 
суб’єктивності, творчої активності від 
сформульованих у минулому імперативних 
норм, регулятивів, які сьогодні перетвори-
лися в ілюзії та помилки, що заважають 
вільному розвитку особистості. Оскільки 
ініціатори постмодерністської філософії 
вбачають кінцеву мету своєї стратегії не 
стільки в просвітництві індивіда, скільки 
у вільному культивуванні людської 
суб’єктивності, в утвердженні багатомір-
ної особистості, то цей підхід прийнято 
називати «освітньою філософією».

Характерною для постмодерну є увага 
до часткового, індивідуального, спорадич-
ного, що в свою чергу веде до концентрації 
особи на самій собі, а піклування про 
себе фактично зачіпає усі аспекти при-
ватного життя. Зростаюча мобільність та 
контактність має частково інтерактивний 
характер та все більш опосередкована ме-
ханікою, що стає симптомом підвищеного 
інстинкту самозахисту та самозбереження; 
людина постійно дозує себе в стосунках зі 
світом. Людина постійно пам’ятає про по-
долання горизонту себе як наближення до 
смерті, тому більше утримується від будь-
яких кроків, ніж робить їх, дозволяючи 
таким чином світу бути більш незалежним 
від себе, дозволяючи іншому бути «Іншим» 
у відношенні «людина – світ».

Постмодерн категорично протестує 
проти ефекту «присутності» в процесі 
пізнання. Філософи-посмодерністи вва-
жають, що дана обставина робить іс-
нуючі категорії «непрозорими», занадто 
суб’єктивованими, тенденційними і навіть 
занадто персоніфікованими.

Постмодерністи роблять спробу здій-
снити революційний переворот в існуючій 
парадигмі знання, зокрема – пізнаваль-
ного процесу. Сучасні процеси загальної 
комп’ютеризації та формалізації знання, 
глобальний (або глобалізований) вихід та 

перехід суб’єктивного в інтерсуб’єктивне, 
широкомасштабна математизація та логіза-
ція пізнавального процесу роблять виник-
нення філософських парадигм, подібних 
до постмодернізму, цілком необхідними. 
Але, користуючись висунутим самими 
ж постмодерністами принципом «влада 
– знання» (М. Фуко), слід зазначити, що 
якими б зовні революційними та нетра-
диційними не були б зміни у будь-якій 
сфері суспільного життя чи свідомості, 
перехід від однієї парадигми слід здійсню-
вати не шляхом руйнування, тотального 
знищення існуючих парадигм, а шляхом 
позитивного, конструктивного, структу-
руючого їх «утримання», використання 
та переробки. Інакше матимемо справу 
із простою претензією на оригінальність 
модного філософа (претензію, яку досить 
часто закидають сучасним філософам-по-
стмодерністам).

Як філософське поняття, постмодер-
нізм («постмодерністська ситуація») – це 
відстоювання одиничного, індивідуаль-
ного сумніву проти цілої налагодженої 
(тоталітарної) системи. епітет «постмо-
дерністська» виникає тому, що в новітній 
філософській літературі добу панування 
великої метафізичної традиції Рене Де-
карта – Галілео Галілея – Імануїла Канта 
— Георга Гегеля прийнято позначати сло-
вом «модерн» [1, 10]. Нову ж добу (яка йде 
за Модерном) сучасні методологи науки 
номінують як «постмодерн». «Нерідко цим 
терміном називають не тільки історичну, 
а й екзистенційну, світоглядну, методо-
логічну ситуації, що створюються в нову 
добу» [2, 9]. 

Основою постмодерністського філо-
софського світогляду до теперішнього 
часу вважають працю Ж.-Ф. Ліотара 
«Ситуація постмодерну», де стисло й 
переконливо викладено характерні риси 
постмодерністського бачення світу: на-
самперед прощання з метапоясненнями, 
«метанарраціями», тобто з тими великими 
проектами, що пропагують ту чи іншу 
основну ідею, якої мусять дотримуватися 

н.в. Буруковська
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сучасні її теоретики та практики. Ж.-Ф. Лі-
отар протиставляє постмодерністську на-
уку науці епохи модерну, оскільки остання 
претендувала на статус центрального, 
ключового нарративу порівняно з іншими 
типами знання (релігійним, міфологічним, 
повсякденним тощо). У свою чергу, науку 
доби постмодерну вирізняє те, що вона 
«будує теорію власної еволюції як перерв-
ного, катастрофічного, незгладжуваного, 
парадоксального розвитку» [3, 143].

Для постмодернізму гуманітарних наук, 
в тому числі й філософії, непритаманним 
є поняття «чистого жанру». Як зазначає 
український філософ В.С. Ратніков, «в 
постмодерністській ситуації діяльність 
концептуально-смислового характеру не 
є превалюючою, а в знаково-символічній 
навпаки превалює, так би мовити, ковзання 
по поверхні того, що означає (знаків), своє-
рідна «гра із знаками», а не з сенсами. При 
цьому тут дійсно спостерігається пріоритет 
«ігрового» та інструментального аспектів 
порівняно з орінтацією на адекватність 
та істину. Тим самим постмодерністська 
ситуація характеризується особливим від-
ношенням до знання, його цінності для 
людини й людства, що в епістемологіч-
ному плані відображається у запереченні 
суб’єктно-об’єктної моделі пізнання, запе-
реченні логоцентризма (нібито властивого 
науковому, та й взагалі раціональному 
пізнанню) та традиційної концепції істини, 
а також іноді взагалі в запереченні істини як 
продуктивного філософського поняття, що 
врешті-решт може досить далеко відвести 
від справжньої реальності в «інші світи» (гі-
перреальність), що, у свою чергу, породжує 
ефекти невизначеності та «розмивання» 
кордонів. В епістемологічному плані ви-
никає проблема предметної визначеності 
знання, його дисциплінарної специфіки. 
Феномен невизначеності є багатогранним 
й включає в себе ефект «розмивання» кордо-
нів в самому широкому смислі цього слова 
– кордонів наукових дисциплін (предметна 
невизначеність наукового знання), художніх 
жанрів, стилів мислення й т. ін. [4, 149–150]. 

Наука доби постмодерну більш толе-
рантно ставиться щодо плюралізму науко-
вих гіпотез, донаукового і навіть сучасного 
ненаукового знання. Про це свідчать праці 
багатьох вчених природознавців і філо-
софів науки. Наприклад, М. Фуко, ви-
будовуючи археологію сучасного знання, 
зазначає, що наука, не ототожнюючись із 
знанням, але й не стираючи і не виклю-
чаючи його, локалізується в ньому, струк-
турує деякі його об’єкти, систематизує 
певні акти висловлювання, формалізує ті 
чи інші концепти і стратегії [5, 142–143]. 
Він розглядає сучасну науку лише як одну 
із складових частин знання, веде мову про 
більшу розмитість критеріїв та меж науко-
вості знання в сучасній науці. Поступово 
зникає примусова сила, нетерпимість, 
репресивність, притаманна попереднім 
типам раціональності в науці. Остання 
вже не претендує на володіння єдиною аб-
солютною істиною, а допускає величезну 
кількість різноманітних дискурсів, діалогів 
і полілогів з іншими формами знання. Це 
пояснює інтерес постмодерну до «маргі-
нальних проблем», які з’являються на межі 
одразу кількох видів знання, як наукового, 
так і позанаукового. 

Наявність розбіжностей, творчої кон-
фліктності, суперечливості у визначенні 
підходів до розв’язання існуючих проблем 
у постмодерністському науковому дискурсі 
дозволяє співставляти, а не протиставляти 
різні точки зору, бачити багатовимірність 
самих об’єктів дослідження, поєднувати в 
них необхідне і випадкове, впорядковане 
і хаотичне, закономірне і спорадичне 
тощо. Формування такого роду підходів 
до розв’язання наукових проблем змусило 
вчених шукати точки дотику різних га-
лузей науки, які досліджують одні й ті ж 
предмети та явища, що, в свою чергу, по-
силило інтеграційні процеси в науці.

Сучасна наука, володіючи спадкоєм-
ністю по відношенню до попередніх періо-
дів свого розвитку, породжує нові уявлення 
про знання та обумовлює подальші зміни 
його ідеалу. В сучасних умовах виділення 



9

окремих форм застосування та впрова-
дження науки поступається місцем пошуку 
оптимальних варіантів реалізації її можли-
востей. Не тільки постійне перетворення 
знання, реалізація досягнень науки, а на-
правлений вплив на практичні дії людей, 
які опосередковані прогресом культури 
та соціальним розвитком – ось основна 
тенденція сьогодення. При цьому склада-
ються передумови розкриття практичного 
аспекту науки як універсальної соціально-
перетворюючої сили.

Характерними сторонами знання стають 
міждисциплінарність, комплексність, супер-
ечливість, причому остання є одним з явних 
факторів еволюції знання зокрема та теорії 
пізнання взагалі. Ідея, яка формує ідеал піз-
нання, що приходить історично, виявляється 
одночасно гранично загальною формою 
вираження соціальних потреб та інтересів. 
Знання сучасної науки пропонують розви-
нуту соціальну рефлексію цілей та смислу 
діяльності, що планується, і при цьому явно 
орієнтовані на практичну значимість май-
бутніх результатів. На зміну умоглядності 
класичної науки і наступним імовірнісним 
підходам приходить теоретичне та методо-
логічне передбачення. Це викликає певні 
зміни функції знання, що знов формується. 

В сучасній науці дослідникам недо-
статньо орієнтирів, що склалися в добу 
класичного розвитку науки. Як правило, 
найбільш важливі дослідження прово-
дяться на міждисциплінарній «полосі» або 
повністю розвиваються в галузі непізна-
ного, де вплив традиційних форм знань є 
досить опосередкованим. Саме в контексті 
постмодерністської ситуації таке знання 
має отримати обґрунтування на міждисци-
плінарному рівні аналізу.

Для здійснення комплексних та між-
дисциплінарних досліджень, науково-
технічних програм необхідна адекватна 
методологічна основа. Ця потреба і викли-
кає певні зміни у проблематиці сучасної 
філософії і методології науки. 

Аналіз процесів, які відбуваються у 
світовому філософському просторі на-

прикінці ХХ – початку ХХІ ст.ст. в межах 
філософського постмодерну дають можли-
вість говорити про наступне: 

По-перше, завдяки розвитку сучасної 
техніки й технології різні народи стали 
ближчі один до одного. Відокремлені про-
стором і традиціями культури вступають 
в постійний контакт, встановлюються 
та зміцнюються міжкультурні зв’язки 
різних регіонів земної кулі. Сьогодення 
можна сміливо охарактеризувати як добу 
справжніх зустрічей різних культур, різних 
типів цивілізацій. Це дає можливість не 
тільки ознайомлення з «екзотикою» іншої 
культури, але й можливість різного роду 
цінних та вагомих для обох культур, що 
зустрічаються, економічних, політичних, 
релігійних, культурних впливів. В усіх 
галузях людської діяльності виникає пев-
ного роду «глобалізм», який охоплює всі 
без виключення країни світу. Світова по-
літика, світова історія, світова економіка, 
глобальна комп’ютерна мережа (Інтернет), 
загальнолюдські цінності – поняття, що 
увійшли у повсякденне життя кожної циві-
лізованної людини. 

По-друге, наявність різного роду па-
ралелей в різноманітних галузях людської 
життєдіяльності давно стало об’єктом 
пильної уваги окремих наук, але справжній 
рівень усвідомлення досягається завдяки 
філософії, оскільки саме філософія на рівні 
рефлексії забезпечує відповідне узагаль-
нення, бачення цілого, тотальності. Саме 
завдяки філософській культурі стає мож-
ливим обґрунтування самого існування по-
дібних паралелей, а також необхідності їх 
існування або саму можливість. Крім того, 
виникає ще інша необхідність: оскільки 
обґрунтовується тотожність різного роду 
культурних явищ, потрібним стає, перш 
за все, показати цю необхідність в межах 
самої філософії.

Перед сучасним філософом постає 
проблема не лише пошуку нових підходів 
до явищ культури, але й обґрунтування по-
дібного підходу в межах самої філософії, 
перш за все, в її методологічних концепціях. 

н.в. Буруковська
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Головною умовою використання потенці-
алу різноманітних методів та методологій є 
так звана «ситуація постмодерну», завдяки 
якій в розвитку науки останнім часом пре-
валюють дослідження на міждисциплінар-
ному рівні, які значно розширюють коло 
наукових інтересів дослідників із різних 
галузей знання в умовах глобалізованого 
наукового-культурного простору.

Вчені майже усіх галузей природничих 
та гуманітарних наук зосереджені на ви-
вченні та визначенні нового напряму в істо-

рії науки – постмодернізму. Постмодернізм 
на сьогоднішній день є настільки модним 
явищем, що обговорення його основних 
концептів і взагалі свого ставлення до 
нього стало ознакою доброго тону для су-
часного інтелектуалу. Зусиллями критиків 
постмодернізму було створено своєрідну 
«ідеологію», яка забезпечила йому чудову 
культурну адаптацію, зумовивши водночас 
загрозу баналізації, нівелювання, а інколи 
і спотворення ідей провідників постмо-
дерну.
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резюме
В статье анализируются особенности становления, формирования и эволюции гносе-

ологической проблематики в эпоху постмодерна. 
SUMMARY
The features of becoming, forming and evolution of gnoseological problematic in the epoch 

of postmodern are analyzed in the article.
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Індивідуальність (individuality) в са-
мому широкому розумінні цього терміна 
можна визначити як властивість, ознаку, 
характерну рису (чи їх сукупність), яка 
притаманна певній людині (предмету, 
явищу), і є визначальною для її розмеж-
ування, окреслення і характеристики.

Індивідуальність – це та властивість, 
якою пронизані все сфери життєдіяльності 
суспільства: від побутової (бабусині виши-
ванка, рушник, ікона є індивідуальними) 
до сфери правового регулювання. Навіть в 
такій загальнотеоретичній, фундаменталь-
ній, базовій і методологічній юридичній на-
уці як теорія держави і права, незважаючи 
на свій предмет – загальні закономірності 
виникнення, розвитку та функціонування 
держави і права (інших державно-право-
вих явищ), ми можемо знайти певні «ін-
дивідуальні» елементи – індивідуальний 
правовий статус, особи як індивідуума, 
який становлять персоніфіковані права і 
обов’язки; індивідуалізація актів застосу-
вання норм права як їх характерна ознака; 
індивідуалізація державно-примусових 
заходів залежно від тяжкості правопору-
шення і властивостей правопорушника 
як вимога принципу доцільності юри-
дичної відповідальності; індивідуальна 
правосвідомість, як сукупність правових 
поглядів, почуттів, настроїв і переконань 
конкретного індивіда; індивідуальна пра-
вова культура як обумовлені правовою 
культурою суспільства ступінь і характер 

прогресивно-правового розвитку конкрет-
ної особи, які забезпечують її правомірну 
діяльність тощо. Не оминула «індивіду-
альність» і галузеві юридичні науки (на-
приклад, в цивільному праві речі за своїми 
властивостями класифікуються на родові 
і індивідуально-визначені; серед осно-
вних принципів призначення покарання у 
кримінальному праві виділяється принцип 
індивідуалізації покарання).

Однак найчастіше термін «індивіду-
альність» вживається для характеристики 
саме людини1. В цьому випадку під цим 
поняттям (лат. individuitas – неподільність) 
розуміють сукупність психічних власти-
востей, характерних рис і досвіду кожної 
особистості, що відрізняють її від інших 
індивідуумів [3, 157].

Враховуючи бінарну природу лю-
дини (не вдаючись до крайнощів пан-
соціологізму і панбіологізму), говорячи 
про наявність характерних, неповторних 
властивостей фізичної особи, в літературі 
використовуються два терміни – індивід-
ність (індивідні ознаки) і індивідуальність 
(індивідуальні ознаки). Перший з них 
пов’язаний з характеристикою індиві-
дуальних (індивідних) ознак людини як 
біологічної істоти (індивідуума)2, а дру-
гий – для характеристики конкретно ви-

1 людина – поняття, що відображає загальні риси 
людського роду, тобто характеризує родову істоту.

2 індивід (індивідуум) – окремий представник люд-
ського роду, окремо взята людина.
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значеного представника людського роду, 
який характеризується неподільністю, 
цілісністю і наявністю властивих саме 
йому особливостей – людини як соціальної 
істоти (особа, особистість). Особистість – 
це передусім соціальний тип людини, але 
в той же час – це і конкретна людина із 
своєю індивідуальністю і неповторністю. 
Особистість – носій свідомості з індивіду-
ально-типовою структурою психологічних 
властивостей та якостей, що вибірково ста-
виться до навколишньої дійсності та вико-
нує визначені соціальні ролі [34, 157].

Індивіду (людині як представнику 
свого біологічного класу Homo sapiens), 
безперечно, притаманні генетично закла-
дені якості, які відрізняють його від інших 
людей – риси, що створюють його непо-
вторність і індивідуальність (починаючи 
від кольору волосся, очей, форми носа, 
закінчуючи унікальними, індивідуаль-
ними відбитками пальців, які притаманні 
лише конкретно-визначеному суб’єкту). Ці 
ознаки є природженими, а в деяких випад-
ках передаються у спадок і характеризують 
те загальне, що є у всіх людей, однак це те 
загальне, що в сукупності утворює індиві-
дуальність індивідуума.

Отже, людина (індивід) індивідуальна 
– вона генетично, природно наділена з 
моменту народження такими рисами і 
ознаками, які відрізняють її від інших осіб. 
Такі ознаки можна охарактеризувати як 
індивідні і з’являються вони на світ, як і 
людина, з моменту народження (хоча за-
кладаються в момент зачаття, тому нена-
роджена дитина вже володіє (точніше в ній 
вже закладено фундамент для розвитку) 
особливими, індивідуальними, індивід-
ними ознаками3.

Як вже зазначалось вище, індивідними 
ознаками володіє вже народжена дитина, 
хоча фундамент для їх розвиту закладається 
з моменту зачаття (отже і ненароджена 

3 Аналіз наукових позицій і концепцій («pro life» і 
«pro choice») щодо моменту виникнення права на жит-
тя і самого життя не входить до предмета дослі-
дження в межах даної статті. 

дитина, особливо на останніх місяцях ва-
гітності матері, вже володіє індивідними 
ознаками). Не вдаючись до аналізу наукових 
позицій щодо моменту виникнення права на 
життя, доречно зазначити лише, що інтер-
еси ненародженої дитини не цілком сумісні 
із самостійною правовою категорією «осо-
бисте немайнове право». І незважаючи на 
те, що індивідними ознаками володіє ще 
ненароджена дитина, «ознайомитися» з 
ними можна лише «з моменту визначення 
її живонародженою та життєздатною за 
критеріями Всесвітньої організації охорони 
здоров’я» [2, 23–34]. (Ст. 6 Закону України 
«Про охорону дитинства» [13]). Сучасне за-
конодавство, на відміну від римського права 
(де індивідні ознаки – фізичні вади і їх обсяг 
(народження monstrum, portentum, debilis чи 
дитини зі стерпними вадами contra formam 
humani generis), впливали на визнання або 
не визнання дитини як persona, не надає 
індивідним ознакам правового значення. 
Так, дитина може народитися з такими ін-
дивідними особливостями, які виходять за 
встановлені межі, тобто не зовсім здоровою 
(здоров’я – стан повного фізичного, ду-
шевного та соціального благополуччя, а не 
тільки відсутність хвороб і фізичних дефек-
тів4). Однак наявність як позитивних, так і 
негативних індивідних ознак не впливає на 
природну здатність такої фізичної особи 
мати права – достатньо факту народження 
дитини живою.

Індивідність (індивідуальність) лю-
дини (індивіда) не відображає цілістність 
особистості, а лише підкреслює специ-
фічні риси людини, які відрізняють її від 
інших людей. Індивідуальність характери-
зується саме тими особливими рисами, які 
притаманні конкретній людині відрізняють 
нас один від одного. Індивідуальні власти-
вості не передаються від батьків до дітей, 

4відповідно до основ законодавства про охорону 
здоров’я від 19 листопада 1992 р. (зі змінами і допо-
вненнями) // відомості верховної ради. – 1993. – № 4. 
– ст. 19, здоров’я – стан повного фізичного, душевного 
та соціального благополуччя, а не тільки відсутність 
хвороб і фізичних дефектів.  
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але певною мірою пов’язані з специфікою 
функціонування нервової системи (на-
приклад, темперамент) і тому дуже часто 
проявляються з моменту народження. 
Індивідуальні якості розвиваються в про-
цесі життя, стають все більш вираженими 
і яскравими (тому маленькі діти більш 
схожі між собою, ніж підлітки і дорослі 
люди), в той же час певні індивідуальні 
риси нівелюються, оскільки в людини не 
виникало потреби в їх розвитку, деякі на-
впаки – з’являються, треті – змінюються 
(саме тому наша індивідуальність – явище 
динамічне і рихливе, однак, незважаючи 
на це повністю, кардинально змінити ін-
дивідуальність людини неможливо). Отже, 
ми індивідуальні як в фізичному так, і со-
ціальному аспектах.

Окрім індивідуальних фізичних і со-
ціальних ознак, фізична особа (відповідно 
до норми ст. 24 ЦК України, людина як 
учасник цивільних відносин вважається 
фізичною особою) [27] має певні суспільні, 
природні, правові властивості, які її індиві-
дуалізують саме як учасника правовідно-
син і впливають на її правове положення 
(індивідуальний правовий статус). До 
таких ознак і властивостей фізичної особи 
варто віднести: а) ім’я (окрім того, що ім’я 
– один з основних засобів індивідуалізації 
фізичної особи, право на ім’я, право на 
його зміну та право на його використання 
є основними особистими немайновими 
правами (ст.ст. 294–296 ЦК України). Від-
повідно до ч. 1 ст. 28 ЦК України фізична 
особа набуває та здійснює цивільні права 
та обов’язки під своїм ім’ям (прізвище, 
власне ім’я та по батькові) [10]; б) вік (вік 
фізичної особи зумовлює набуття частко-
вої, неповної та повної цивільної дієздат-
ності на надання неповнолітному повної 
цивільної дієздатності (емансипація); в) 
родинний (сімейний) стан; г) стать, д) стан 
здоров’я (важлива ознака яка індивідуалі-
зує фізичну особу враховуючи психічний 
стан її здоров’я) [33, 259].

Однак не лише фізична особа, а й будь-
який інший суб’єкт правовідносин воло-

діє певними природними, суспільними, 
правовими властивостями, які його інди-
відуалізують (наприклад, найменування, 
комерційні найменування, виробничі 
марки, знаки для товарів і послуг, доменні 
імена є основними ознаками, що індиві-
дуалізують юридичних осіб, як учасників 
правовідносин). Але лише фізична особа 
наділена таким особистим немайновим 
правом (благом), яке за своєю природою 
може належати лише людині і яке спрямо-
ване на забезпечення її соціального буття 
– правом на індивідуальність. Право на 
індивідуальність – закріплена нормами 
цивільного право міра можливої поведінки 
фізичної особи, яка передбачає гаранто-
вану можливість вільно, на власний розсуд 
визначати свою поведінку у сфері свого 
приватного життя, а саме: створювати, во-
лодіти, змінювати, використовувати свою 
індивідуальність, а також вимагати захисту 
у разі будь-якого порушення цього права.

Зміст будь-якого особистого немайно-
вого права взагалі і права на індивідуаль-
ність зокрема складає, відповідно до норми 
ст. 271 ЦК України, можливість фізичної 
особи вільно, на власний розсуд (тобто без 
втручання інших осіб) визначати свою по-
ведінку у сфері свого приватного життя а 
саме:

1) право володіти певною індивідуаль-
ністю, тобто бути визнаним носієм цього 
особистого немайнового блага. До струк-
тури індивідуальності належить ціла низка 
особливостей фізичної особи, які можуть 
відбуватися у: а) зовнішньому вигляді 
фізичної особи (зовнішність, фігура, фі-
зичні дані, одежа, зачіска, прикраси тощо, 
а також і сукупність усіх цих елементів); 
б) її голосі (певні звуки, що відтворюються 
у формі слів, мелодій, тембрі голосу тощо) 
і мовленні (як система звукових знаків з 
усіма своїми особливостями, наприклад, 
заїкання, невимова окремих звуків, говір, 
слова-паразити, сміх тощо); в) манері по-
ведінки (поводження у стосунках з іншими 
особами та особливості у ставленні до 
речей, наявність моральних принципів, 
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звичок та інших особливостей характеру); 
г) інтелектуальному, культурному та освіт-
ньому рівні (вміння спілкуватись, знання 
правил ґречності, дотепність, кмітливість, 
хист тощо); д) інших характерних ознак, 
які відрізняють фізичну особу серед інших;

2) право використовувати свою ін-
дивідуальність, тобто обирати будь-яку з 
можливих форм та способів прояву своєї 
індивідуальності. Однак, не зважаючи на 
абсолютний характер цього права, воно 
може здійснюватися лише в певних межах, 
які встановлюються як на конституційному 
рівні (ст. 23 Конституції України) [16], так 
і нормами ЦК України (ст. 13 ЦК країни). 
Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 300 ЦК 
України фізична особа має право на ін-
дивідуальність «якщо вони не заборонені 
законом та не суперечать моральним заса-
дам суспільства». Окремі прояви індивіду-
альності можуть обмежуватися за певними 
критеріями (місцем, часом, специфікою 
діяльності тощо);

3) право створювати та змінювати 
свою індивідуальність, тобто можливість 
самостійно визначати її обсяг та зміст;

4) право вимагати захисту у разі 
будь-якого порушення права на індиві-
дуальність, тобто можливість вимагати 
захисту у випадках, коли особі створюють 
перешкоди у реалізації цього права або 
коли вчиняють дії, якими порушується це 
право. Для захисту особистих немайнових 
прав, в тому числі і права на індивідуаль-
ність, згідно зі ст. 275 ЦК України можна 
застосовувати як загальні способи захисту 
прав, які передбачені главою 3 ЦК України 
(припинення дій, які порушують ці права, 
здійснення правопорушником дій, спрямо-
ваних на відновлення порушеного права), 
так і спеціальні (ст. 276–278 ЦК України). 
Окрім цього, якщо фізичній особі внаслі-
док порушення її особистого немайнового 
права завдано майнової та (або) моральної 
шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню 
(ст. 280 ЦК України).

Враховуючи зазначене, індивідуаль-
ність можна визначити як неповторний, 

самобутній спосіб буття конкретної 
особи як суб’єкта самостійної діяльності, 
індивідуальна форма суспільного життя 
людини на противагу типовості, загально-
сті. Вона виражає власний світ індивіда, 
його особливий життєвий шлях. Людина 
стає індивідуальністю, коли її особистість 
збагачується одиничними та особливими, 
неповторними властивостями. Отже, ін-
дивідуальність пов’язана не з людиною, 
не з індивідом, а саме з особистістю. То ж 
з якого віку людина стає особистістю? З 
якого моменту у людини виникає право на 
індивідуальність?

Норма ст. 269 ЦК України визначає 
дві підстави виникнення особистих не-
майнових прав – народження людини і 
припис закону (в деяких випадках момент 
виникнення цих прав не має точної фікса-
ції і пов’язується з різними обставинами, 
які зумовлюються певними чинниками). 
Основна частина особистих немайнових 
прав фізичної особи є природними, тобто 
виникає у зв’язку з народженням (це право 
на життя, право на охорону здоров’я, право 
на свободу, право на особисту недотор-
канність, право на сім’ю, на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, право на ім’я 
тощо).

Оскільки ч. 1 ст. 300 ЦК України закрі-
плює норму, згідно з якою кожна фізична 
особа має право на індивідуальність, така 
можливість у особи з’являється також з 
моменту народження, а не з настанням 
певної обставини, наприклад, з моменту 
«перетворення» такої фізичної особи в 
особистість. Дійсно, як зазначалось вище, 
немовлята з моменту народження вже 
наділені певними особливими ознаками – 
індивідними. Індивідуальність як риса і як 
міра можливої поведінки особи пов’язана 
не просто з людиною (фізичною особою), 
а такою людиною, яка вже пройшла процес 
соціалізації, саме з особою5.

5  особа – людський індивід, узятий в аспекті його 
соціальних якостей (погляди, цінності, інтереси, мо-
ральні переконання тощо). 
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Окрім того, норма ч. 2 ст. 300 ЦК Укра-
їни закріплює право фізичної особи на 
збереження своєї національної, культурної, 
релігійної, мовної самобутності. Ця норма 
закріплює право на збереження (тобто у 
фізичної особи вже має бути те, що по-
трібно зберігати – національна, культурна, 
релігійна, мовна самобутність), бо ми ж не 
можемо зберегти те, чого в нас немає. Зва-
жаючи на це, основоположною складовою 
частиною права на індивідуальність є саме 
право створювати (а потім і змінювати) 
свою індивідуальність. То де, ким і як фор-
мується наша індивідуальність?

По-перше і найголовніше – батьками, 
оскільки саме вони мають переважне 
право перед іншими особами на особисте 
виховання дитини (ст. 151 СК України) 
[24], маючи при цьому право самостійно 
обирати форми та методи виховання (крім 
тих, які суперечать закону, моральним 
засадам суспільства). Однак одним з осно-
вних обов’язків батьків щодо виховання та 
розвитку дитини є виховання дитини в дусі 
поваги до прав та свобод інших людей, лю-
бові до своє сім’ї та родини, свого народу, 
своєї Батьківщини (ст. 150 СК України).

По-друге, на етапі дошкільної освіти 
дитина може її здобувати за бажанням 
батьків або осіб, які їх замінюють:

1) у сім’ї (до досягнення дитиною 
п’ятирічного віку);

2) у дошкільних навчальних закладах 
незалежно від підпорядкування, типів і 
форми власності. Вже починаючи з ясел 
(ясел-садочків), тобто від двох місяців, 
освіта спрямовується на виховання у дітей 
любові до України, шанобливого ставлення 
до родини, поваги до народних традицій 
і звичаїв, державної та рідної мови, наці-
ональних цінностей українського народу, 
а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення 
та довкілля; формування особистості 
дитини, розвиток її творчих здібностей, 
набуття нею соціального досвіду (ст. 7 За-
кону України «Про дошкільну освіту») [7]. 
Одним з основних принципів дошкільної 

освіти є особистісно-орієнтований підхід 
до розвитку особистості дитини (ст. 6 
Закону України «Про дошкільну освіту»);

3) за допомогою фізичних осіб з висо-
кими моральними якостями, які мають 
відповідну вищу педагогічну освіту, лі-
цензію на право надання освітніх послуг 
у сфері дошкільної освіти та фізичний 
стан здоров’я яких дозволяє виконувати 
обов’язки педагога (ст. 9 Закону України 
«Про дошкільну освіту»).

По-третє – загальноосвітній навчаль-
ний заклад. Формування особистості учня 
(вихованця), розвиток його здібностей і об-
дарувань, наукового світогляду; виховання 
в учнів (вихованців) поваги до Конституції 
України, державних символів України, 
прав і свобод людини і громадянина, по-
чуття власної гідності є основними за-
вданнями і загальної середньої освіти (ст. 5 
Закону України «Про загальну середню 
освіту») [7].

Оскільки змістом вищої освіти є сис-
тема знань, умінь і навичок, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, що 
має бути сформована в процесі навчання з 
урахуванням перспектив розвитку суспіль-
ства, науки, техніки, технологій, культури 
та мистецтва (ст. 1 Закону України «Про 
вищу освіту») [5], тобто вже формування, 
розширення світогляду, а не на формування 
особистості, можемо зробити висновок, що 
особистість фізичної особи, яка закінчила 
загальноосвітній заклад, вже сформована. 
Це відбувається приблизно в 17–18 років 
(можемо узагальнити – до повноліття). 
Значить сформована (хоча особистість 
– категорія динамічна) особистість – це 
фізична особа 17–18 років. Тоді постає 
питання, а як же особи, яким надана повна 
цивільна дієздатність, наприклад в 16 років 
(ст. 35 ЦК України)? Тоді їх особистість є 
сформованою в 16 років? А чи доречно 
взагалі прив’язувати особистість до віку і 
до можливості самостійно реалізовувати 
права?

Серед особистих немайнових прав фі-
зичної особи, які забезпечують її соціальне 

о.в. Бермічева
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буття, є певні права, що передбачають чіткі 
вікові рамки можливості їх самостійної 
реалізації. Наприклад, право на вільний ви-
бір та зміну місця проживання як складова 
частина права на місце проживання (ст. 310 
ЦК України). Відповідно до норми ст. 160 
СК України місце проживання дитини, яка 
не досягла десяти років, визначається за 
згодою батьків. Місце проживання дитини, 
яка досягла десяти років, визначається за 
спільною згодою батьків та самої дитини. 
Якщо батьки проживають окремо, місце 
проживання дитини, яка досягла чотир-
надцяти років, визначається нею самою. 
Норма ст. 13 Закону України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця про-
живання в Україні» [15] це право обмежено 
щодо осіб, які не досягли 16 річного віку.

Право бути членом в об’єднаннях гро-
мадян як складова частина права на сво-
боду об’єднань та мирні збори (ст. 314–315 
ЦК країни), відповідно до ст. 12 Закону 
України «Про об’єднання громадян» [11] 
обмежується повноліттям (для членів по-
літичних партій) і 14 роками (для членів 
громадських організацій), вік членів моло-
діжних і дитячих громадських організації 
визначається їх статутами в межах, вста-
новлених законами України.

Право на ім’я, як основний засіб 
індивідуалізації фізичної особи і як одне 
з основних особистих немайнових прав, 
виникає у особи з моменту народження. 
Державна реєстрація народження дитини6 
проводиться  не пізніше одного місяця з 
дня її народження, а у разі народження 
дитини мертвою – не пізніше трьох днів 
(ст. 144 СК України, ст. 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію актів цивіль-
ного стану» [6]).

Вибір імені від дитини, безумовно, не 
залежить: воно визначається батьками за 
спільною згодою; матір’ю дитини; судом, 
якщо є спір між батьками щодо імені 

6 Право на ім’я не має сімейно-правової природи, 
оскільки не можна змішувати право на присвоєння іме-
ні у відповідності із нормами сімейного права із самим 
правом на ім’я. останнє є ширшим за своїм змістом.  

дитини або ж на підставі рішення органу 
опіки і піклування (прізвище, ім’я та по 
батькові дитини, батьки якої невідомі, та 
відомості про батьків). А якщо дитина при 
досягнення певного віку розуміє що це ім’я 
їй не подобається (не хоче дівчинка мати 
ім’я Ольмарі: Ольга – Марія), то змінити 
своє ім’я вона може: фізична особа, яка до-
сягла 14 років, наділяється правом змінити 
своє прізвище та (або) власне ім’я за згодою 
батьків або одного з них чи піклувальника 
(ст. 295 ЦК України). Самостійно – лише 
після досягнення 16 років за її особистою 
заявою з пред’явленням паспорта (ст. 13 
Закону України «Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану»).

Важливими духовними нематеріаль-
ними благами, які втілені у самій особі, 
є честь і гідність. Конституція України 
(ст. 28), ЦК України (ст. 297) вказують на 
те, що кожен має право на повагу до його 
гідності, і держава гарантує це право. 
Чинне законодавство не містить визна-
чення понять гідності, честі чи ділової 
репутації, оскільки вони є морально-етич-
ними категоріями й одночасно особистими 
немайновими правами, яким закон надає 
значення самостійних об’єктів судового за-
хисту. Зокрема, під гідністю слід розуміти 
визнання цінності кожної фізичної особи 
як унікальної біопсихосоціальної цінності, 
з честю пов’язується позитивна соціальна 
оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунту-
ється  на  відповідності  її  діянь  (поведінки) 
загальноприйнятим уявленням про добро і 
зло (п. 4 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику у 
справах про захист гідності та честі фізич-
ної особи, а також ділової репутації фізич-
ної та юридичної особи» [20]. Позови про 
захист гідності і честі вправі  пред’явити  
фізична особа у разі поширення про неї 
недостовірної інформації, яка порушує її 
особисті немайнові права (п. 6 Постанови), 
однак відповідно до ст. 272 ЦК України та 
ст. 39 ЦПК України [28] при поширенні 
такої недостовірної інформації стосовно 
малолітніх, неповнолітніх чи недієздатних 
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осіб з відповідним позовом до суду вправі 
звернутися їх законні представники.

Отже, з огляду на вищезазначене і на 
підставі норм ст. 272 ЦК України, ст. 14 
СК України ст. 39 ЦПК України в інтер-
есах малолітніх, неповнолітніх, а також 
повнолітніх фізичних осіб, які за віком або 
за станом здоров’я не можуть самостійно 
здійснювати свої особисті немайнові 
права, їхні права здійснюють батьки (уси-
новлювачі), опікуни, піклувальники, а при 
захисті їх інтересів в суді – і інші особи, 
визначені законом. Суд може залучити 
до участі в таких справах неповнолітню 
особу чи особу, цивільна дієздатність якої 
обмежена.

Певна частина особистих немайнових 
прав може здійснюватися лише з досяг-
нення повноліття (наприклад, право на ін-
формацію про стан свого здоров’я (ст. 285 
ЦК), право на донорство (ст. 290 ЦК).

В цьому аспекті, пов’язуючи особис-
тість зі здатністю самостійно здійснювати 
певні права, ми прив’язуємо особистість 
до дієздатності цивільної особи і, відпо-
відно, можемо говорити про сформовану 
особистість (особа з повною дієздатністю), 
не повністю сформована особистість (не-
повнолітня особа), частково сформована 
особистість (малолітня особа). Цей підхід 
може привести нас до того, що особи, ви-
знані недієздатними, можна охарактеризу-
вати як неособистості (відповідно особи з 
обмеженою особистістю – особи обмежені 
в дієздатності). Безумовно такий підхід має 
дещо абсурдний характер, оскільки з точки 
зору психології, не вдаючись до аналізу по-
зицій з цього питання, особистість виникає 
в дитини з 9 до 12 місяців, яка безумовно 
не може самостійно реалізувати права, 
окрім права на народження.

Можливо про особистість доречно по-
чинати говорити тоді, коли особа не лише 
здатна своїми діями набувати для себе прав 
і самостійно їх здійснювати, здатна своїми 
діями створювати для себе обов’язки і са-
мостійно їх виконувати, але й усвідомлює 
значення своїх дій, може керувати ними і 

відповідно здатна нести негативні наслідки 
таких дій – відповідальність?

З досягненням 14 років (неповнолітня) 
фізична особа відповідає за завдану нею 
шкоду на загальних підставах, тобто само-
стійно, хоча не виключається субсидіарна 
відповідальність батьків (усиновлювачів 
або піклувальників (ст. 1179 ЦК України). 
Однак, якщо особа набула повної цивільної 
дієздатності до досягнення повноліття без 
згоди батьків (ця можливість надається з 16 
років на підставі норми ст. 35 ЦК України), 
всю спричинену шкоду така особа відшко-
довує самостійно на загальних підставах. 
Окрім того, вік з якого настає кримінальна 
відповідальність, відповідно до ст. 22 КК 
України [17] – 16 років (за особливо тяжкі 
злочини до кримінальної відповідальності 
притягаються особи у віці з 14 років).

Даний підхід підводить нас до спів-
ставлення особистості і деліктоздатності. 
Хоча чому б і ні? Притягнути особу до 
кримінальної відповідальності, покласти 
на неї обов’язок повного відшкодування 
спричиненої шкоди, надати можливість 
змінити прізвище і власне ім’я, обрати са-
мостійно місце проживання фізична особа 
здатна при осягненні 16 років. То ж чому 
саме в цей період вона не може не лише 
природно мати, не лише сказати: «Ні, я не 
хочу носити цей одяг, мені подобаються 
інші прикраси, я хочу змінити свою за-
чіску, мені подобається мій голосний сміх 
і манера розмовляти, я не хочу звільнятися 
від своїх слів-паразитів, оскільки все це 
виражає моє внутрішнє «Я», все це мені 
подобається і не протирічать ні суспільній 
моралі, ні нормам встановленим законом», 
а й реалізувати своє право на індивіду-
альність? Хоча припис норми ст. 272 ЦК 
України таку можливість неповнолітній 
особі не надає.

Отже, право на індивідуальність – це 
природне особисте немайнове благо, яким 
фізична особа може повноцінно «скориста-
тися» лише з досягненням повноліття.

Індивіду (людині як представнику 
свого біологічного класу Homo sapiens), 

о.в. Бермічева
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безперечно, притаманні генетично закла-
дені якості, що відрізняють його від інших 
людей – риси, які створюють його непо-
вторність і індивідуальність. Ці індивідні 
властивості характеризують те загальне, 
що є у всіх людей, воно є природженим, а 
в деяких випадках передається у спадок. 
Тому, говорячи про немовля, ми говоримо 
про індивіда з його антропологічними (ін-
дивідними) властивостями.

Індивідуальність є неодмінною і най-
важливішою ознакою особистості. Осо-
бистість — людина, соціальний індивід, 
що поєднує в собі риси загальнолюдського, 
суспільнозначущого та індивідуально не-
повторного. Особистість – найголовніше в 
людині, найважливіша її соціальна ознака. 
Якщо людина є носієм найрізноманітніших 
властивостей, то особистість – основна 
властивість, у якій виявляється її суспільна 
сутність. Особистість виражає належність 
людини до певного суспільства, певної іс-
торичної епохи, культури, науки тощо. Ін-
дивідуальність – не лише основоположна 

ознака особистості, але й одне з основних 
особистих немайнових благ.

Батьки (усиновлювачі), опікуни, а пев-
ною мірою і піклувальники, визначають, 
впливають і здійснюють особисті немай-
нові права фізичних осіб до досягнення 
повноліття (чи до моменту надання повної 
цивільної дієздатності). Саме батьки 
(усиновлювачі), опікуни, вихователі, няні, 
викладачі та інші особи не лише керують 
процесом соціалізації (формуванням осо-
бистості), але й формують, визначають 
нашу індивідуальність. Безперечно, цей 
процес вони повинні здійснювати в інтер-
есах дітей, ґрунтуючись на повазі до прав 
дитини та її людської гідності, в межах 
правових норм і норм суспільної моралі, 
однак все ж таки це відбувається з позиції 
власного життєвого досвіту, власних по-
чуттів і переконань, власних уявлень про 
добро і зло (норм моралі), з позиції власних 
помилок, поразок і перемог, в межах свого 
власного світогляду.
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резюме
индивидуальность является не только важнейшим признаком личности, но и одним 

из основных личных неимущественных благ (прав). Когда возникает и как формируется 
индивидуальность – эти вопросы являются ключевыми в рамках данной статьи. 

SUMMARY
Individuality is not only the major sign of personality but also one of the basic personal 

unproperty blessing (rights). When arises up and as individuality is formed – these questions are 
key within the framework of this article.

рекомендовано кафедрою теорії  
та історії держави і права

Подано 13.10.2011.



21

Правова проблематика праворозуміння 
привертала до себе увагу мислителів ще 
стародавнього світу. Геракліт, Демокріт, 
Фукідід і Гіппій, Антіфонт і Алкадімант, 
епікур та багато інших античних філосо-
фів неодноразово звертались до проблем 
свободи, права, закону. Щоправда, трива-
лий час питання права і праворозуміння 
розглядалися фрагментарно як окремі ас-
пекти більш загальних тем. І лише в епоху 
пізнього Середньовіччя і в Новий час 
вони стали самостійними об’єктами до-
слідження, здебільшого в контексті вчення 
про природне право [9, 17].

Усю безліч правових ідей, поглядів, 
концепцій і теорій можна звести до кількох 
напрямів (шкіл) праворозуміння, найпо-
ширенішими з яких є теорія природного 
права, правова антропологія, теорія по-
зитивізму, нормативістська теорія права, 
соціологічна теорія права, психологічна 
школа, концепція лібералізму, інтеграційне 
праворозуміння.

Разом з тим основи концепції при-
родного права, як відомо, були закладені 
ще античними філософами Платоном 
(427–347 р. р. до н.е.) і Арістотелем (384–
322 р. р. до н.е.). Джерелом прав людини 
вони вважали природні надані богами 

права на честь, гідність, власність, рівність 
тощо. Платон і Арістотель взагалі не ви-
різняли права людини від норм моралі, а 
відтак вони розуміли право як «правду» 
– своєрідну моральну істину. На думку 
Платона, права людини випливають з її 
природних потреб: «…Ті прагнення, яких 
ми неспроможні позбутися, можна спра-
ведливо назвати необхідними, а також і ті, 
задоволення яких дає нам користь: кори-
тися як тим, так і іншим, неминуче вже по 
самій нашій природі» [6, 10]. 

Теорія природного права виходить із 
відмінності права і закону. Свої витоки 
природне право бере з ідей загальної 
справедливості та вічної правди. В такому 
розумінні право – це відбиток цивілізації, 
культури суспільства, людства вцілому і є 
найбільшою соціальною цінністю, благом 
для суспільства і кожного його члена, вті-
ленням соціальної справедливості.

Згідно з концепцією природного права, 
людина наділена юрисдикцією від при-
роди. Відтак людина є приватним законо-
давцем, а природне, тобто приватне право 
є джерелом або формою надпозитивного 
права – права недержавного походження. 

Один із засновників німецької класич-
ної філософії Іммануїл Кант досліджував 

Н.В. ДоБреНька,
аспірантка
(Відкритий міжнародний університет розвитку 
людини «Україна»)
(Науковий керівник доцент Ю.О. Фрицький)

ОСНОВНІ КОНЦЕПТуАЛьНІ 
ПІДхОДИ ДО 
ПРАВОРОзуМІННЯ

Ключові слова: праворозуміння, природне право, правова антропологія, теорія 
позитивізму, нормативістська теорія, соціологічна теорія, психологічна школа, концепція 
лібералізму, інтеграційне праворозуміння.
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право у його цілісності й доконечності, 
тобто, ідею права. Право у своїй цілісності 
– це різноджерельне право. Право у своїй 
доконечності – це свобода як сутнісна 
ознака справедливості [9, 119]. 

На думку Георга Гегеля, наука про право 
має своїм предметом ідею права – поняття 
права і його реалізацію. Відтак логосом 
права є ідея права або природне право, 
«право саме в собі». При цьому субстан-
ційну сутність природного права становить 
людська свободна воля, а модифікацією цієї 
сутності є звичаї, договори, правові прин-
ципи, судова практика. Закон має сенс лише 
в єдності з цими джерелами або формами 
права недержавного походження [2, 185].

У суспільстві, на думку Гегеля, існує 
взаємодія і взаємозв’язок незалежних один 
від одного і від держави індивідів. Цей 
взаємозв’язок здійснюється на основі розу-
міння того, що конкретна особа, яка прагне 
досягти певної мети, не може реалізувати 
її у повному обсязі, не співвідносячи свою 
власну діяльність з інтересами інших чле-
нів суспільства. Коли особистість стає 
спроможною подолати свій власний его-
їзм, який владно диктує їй, що інші люди 
для неї «ніщо» або лише засіб для досяг-
нення мети, тоді вона посідає громадян-
ську позицію, тобто позицію загального 
інтересу [2, 110]. Відтак, одним із засобів, 
що поєднує у громадянському суспільстві 
приватний інтерес із суспільним, згідно з 
«Філософєю права» Г. Гегеля, є «…закрі-
плення загального (суспільного) інтересу 
в праві, обов’язкових для всіх членів сус-
пільства законах, а також у громадянській 
правовій свідомості» [8, 335].

Німецький юрист Густав Гуго запере-
чував основні ідеї вчення про право Канта, 
під впливом якого він спочатку перебував. 
З часом основою концепції Г. Гуго стало 
твердження про зумовленість позитивного 
права низкою об’єктивних чинників. На 
його думку, позитивне право не є якоюсь 
виключно теоретичною конструкцією, 
що твориться у процесі правотворчої ді-
яльності законодавчих органів. Право, яке 

діє в суспільстві, – це не тільки сукупність 
приписів уповноважених на те органів дер-
жави. Право, як публічне, так і приватне, 
складається само по собі, воно витворю-
ється суспільним розвитком, як мова та 
звичаї.

Г. Гуго, порівнюючи право з мовою, 
підкреслював, що воно, так само як і мова, 
не встановлюється договором, не запрова-
джується за чиєюсь вольовою вказівкою і 
не дане Богом. Відтак право твориться не 
тільки або навіть не стільки завдяки за-
конодавству, скільки через самостійний 
розвиток, через стихійне утворення від-
повідних норм спілкування, що їх добро-
вільно приймає народ [9, 130].

До цього варто додати, що неотомісти 
– прихильники вчення Фоми Аквінського 
(1225–1274) – католицького теолога, ка-
нонізованого у 1323 році, джерелом при-
родних прав людини вважають Бога. 
Відповідно природне право онтологічно 
притаманне людині з часів її творення Бо-
гом. Природне право розглядається ними 
як ідеальний порядок людських дій, а тому 
йому мусить відповідати позитивне право і 
його застосування на практиці [9, 80].

В свою чергу правова антрополо-
гія ґрунтується на концепції природного 
права. Прихильники цієї концепції І. Кант 
і Г. Гегель рішуче пов’язували право не з 
примусом держави, а зі свободою грома-
дян [4, 146]. 

На думку І.Канта, на відміну від світу 
природи, де все закономірно і причинно 
обумовлено, світ людини обумовлений її 
моральними настановками. Так виникає 
знаменитий категоричний моральний ім-
ператив Канта, моральний закон, дія якого 
неможлива без забезпечення рівності і 
свободи громадян. 

За Кантом, апріорні закони моралі 
похідні від єдиного верховного принципу 
категоричного імперативу, «дій згідно з 
такою максимою, принципом поведінки, 
яка водночас може стати загальним зако-
ном», або «те, що не заборонено Законом, 
може забороняти Совість». Загалом етика 
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Канта була велетенським кроком уперед в 
обґрунтуванні законності вимоги поважати 
гідність людської особи, а ця гідність – 
вища за будь-яку цінність на землі. «Дій 
так, – підкреслює він ще в одній формулі 
категоричного імперативу, – щоб ти за-
вжди ставився до людства і в своїй особі, 
і в особі всякого іншого також, як до цілі, і 
ніколи б не ставився б до нього лише як до 
засобу» [4, 270].

Для Канта людина – це істота, здатна 
до пізнання, віри в Бога і до моральної 
поведінки. Призначення людини – зробити 
своєю головною метою досягнення блага 
на землі. Звідси Кант виводить ще одну 
формулу свого категоричного мораль-
ного імперативу: «Дій так, щоб вільний 
вияв твоєї волі був сумісний із свободою 
кожного у відповідності з загальним за-
коном» [4, 140]. Ще в одній своїй етичній 
парадигмі Кант зазначає: «Для того, хто 
звик до свободи, не існує більшого не-
щастя, ніж бути відданим під владу такої 
ж істоти, як він, яка може змусити його 
відмовитись від своєї свободи і робити те, 
чого він бажає» [4, 312]. Це і є кантівський 
«загальний закон», що не має ніякого 
іншого змісту і в якому «…реалізується, 
знаходить об’єктивоване життя не розум 
взагалі, а чистий розум, його сила, міць, 
багатство, його …вищий прояв у житті 
людей» [1, 175].

На жаль, відповідні положення «За-
гальної декларації прав людини» і норма 
ч. 1 ст. 29 Конституції України про те, що 
«кожна людина має право на свободу і осо-
бисту недоторканість», ще й досі не стали 
незаперечним законом життя суспільства. 
Разом з тим кантівські і гегелівські су-
дження дають можливість зробити над-
звичайно важливий висновок, що наука 
про право має розпочинатися з антропо-
логічного моменту, із «людської свободної 
волі», і що право необхідно пов’язувати 
не з примусом держави, а зі свободою 
громадян. Тож за Кантом і Гегелем право 
має більше зводитися до мудрості, ніж до 
науки.

Загалом усі школи природного права, 
зокрема, правова антропологія, прагнули 
до такого права, яке б ґрунтувалося на 
справедливості, прояснити яку надає змогу 
природа і розум, котрі співпадають між 
собою. Призначення людини – розуміти і 
діяти з розумом. 

Право з позицій теорії природного 
права розуміється не як зведена у закон 
воля правлячого класу, народу, виборців, 
монарха, а як продукт розуму. Розумність 
(reason) – це загальновизнаний суб’єктами 
суспільних відносин критерій здорового 
глузду, що визначає усталений стан речей 
і зв’язок між ними. Він є стандартом по-
ведінки людини, що походить з її розуму та 
зв’язує державу. Тобто, згідно з основними 
положеннями теорії природного права, 
розумність стає критерієм перевірки пози-
тивних актів держави та складає критерій 
їх чинності. Нерозумним, а отже й нечин-
ним, є закон, який містить незрозумілі та 
нечіткі норми або норми, які неможливо 
дотримати чи керуватися ними при визна-
ченні правомірності поведінки, а також 
якщо закон складається з положень, що 
суперечать одне іншому. 

Тому позитивне право мусить бути реа-
лізацією загальних раціональних правових 
принципів, наприклад, свободи та прав лю-
дини, які складають природне право. Воно 
мусить бути не чимось іншим, як «писа-
ним розумом» – «ratio scripta». Особливо 
це стосується норм публічного права, яке 
також повинно бути виразником природ-
них прав і гарантувати свободу людської 
особистості. Якщо велич будь-якої соці-
альної доктрини безпосередньо пов’язана 
з тим, якою мірою вона співвідноситься 
із людиною, то очевидно, що доктрина 
природного права має видатний характер 
гуманізму, оскільки вона ставить в центр 
будь-якого суспільного устрою розумну 
істоту – людину, наголошуючи на її невід-
чужуваних природних правах.

Звідси, зокрема, випливає необхідність 
відродження в українському правознавстві 
«азбучної для європейців» ідеї права та 
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дещо підзабутої концепції вітчизняного 
філософа, правника, одного з творців ві-
тчизняної концепції правової держави 
Б.О. Кістяківського (1868–1920) про «над-
законне», природне або «розумне» і «му-
дре», «софійне» право [5, 146]. 

Правова концепція В.С. Соловйова 
також тісно пов’язана із вченням про 
моральність у дусі неокантіанства. У мис-
лителя можна вирізнити два відмінні ро-
зуміння сутності права. Перше розуміння 
зводиться ним до розгляду права як не-
гативного розмежування свободи людей у 
суспільстві, а друге – до визначення права 
як мінімуму моральності. За концепцією 
В.С. Соловйова, право під формальним 
кутом зору, – це свобода, обумовлена 
рівністю. Вона є основою людського існу-
вання, а рівність визначає її форму. Під рів-
ністю мислитель розумів лише формальну 
рівність усіх перед законом, «розподіл 
інтересів» або справедливість.

В.С. Соловйов зазначав, що підвалини 
права як суспільного феномена знаходяться 
у сфері моральності. Порівнюючи мораль-
ність із правом, мислитель вказував, що 
право є певним мінімумом моральності. 
Крім того, важливою якістю права є ви-
мога його зовнішньої реалізації, реалізації 
визначеного мінімуму добра, зовнішнім 
утіленням якого є прямий або непрямий 
примус [10, 283].

Основний принцип права, за вченням 
філософа, – це справедливість. Вимога 
особистої свободи є умовою, без якої 
неможливі людська гідність і високий мо-
ральний розвиток. Але людина, на думку 
мислителя, може розвивати свою свободу 
тільки в суспільстві, позаяк існування 
суспільства залежить не від досконалості 
окремих людей, а від безпеки всіх, яку 
захищатимуть не моральні імперативи, а 
юридичні закони, які мають характер при-
мусу, сили для тих, хто вчиняє протиправні 
дії.

Держава весь час переймається про-
блемами самозбереження, постійно дбає 
про свій кількісний і якісний зміст. Роз-

ростання суспільної групи, що уособлює 
державну владу, здійснюється природним 
шляхом або за допомогою силового приєд-
нання до свого складу сусідніх суспільних 
груп.

Джерелом права позитивісти розгля-
дають виключно державу, яка в нормах 
права втілює свої вимоги. Відтак із пози-
тивістської точки зору право – це правило 
співжиття, що підтримується державною 
владою; це норма, що дана об’єктивно і не 
потребує обґрунтування ніякими факто-
рами, крім самого факту свого існування. 
Таким чином, держава знаходиться над 
правом, вона йому передує історично і 
логічно. Відповідно завданням юридичної 
науки позитивісти вважають вивчення 
чинного законодавства, тобто позитивного 
права, а не ідеї права.

Ганс Кельзен відмовився досліджувати 
зміст позитивного права з точки зору 
цінностей, які утвердилися в конкретному 
суспільстві. З позицій «чистої теорії права» 
віденський професор вважав, що дієвість 
правової норми – це її реальне об’єктивне 
застосування. Це, власне, і була його при-
родно-правова ідея щодо змістових вимог, 
які пред’являються до правових норм 
[9, 139]. Отже, нормативістська школа 
виходить із співпадіння права і закону. 
Відповідно держава розглядається як пер-
соніфікований правопорядок, а право – як 
ієрархічна система норм. 

Соціологічна теорія права розглядає 
право не як систему абстрактних норм, а 
як «живий» порядок, систему фактичних 
правовідносин. 

Відповідно, на думку прихильників со-
ціологічної теорії, право слід шукати не в 
нормах, а в самому житті. Закони ж слід на-
повнювати правом, як порожню посудину. 
Отже, право – це всеосяжна міра свободи, 
рівності і справедливості.

Ідеї особистої свободи, свободи при-
ватної власності, обмеження впливу дер-
жави на економічне життя, обстоювання 
ідеї поділу влади, що пропагувалися цими 
мислителями, мали непересічне значення 
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для формування теоретичних засад сучас-
ного праворозуміння.

З позиції лібералів, людина має бути 
вільною від насильства, у яких би формах 
воно не виявлялось. А це можливе лише 
за умови гарантії суверенності особи, її 
прав і свобод. Як зазначав Б. Кістяківський 
– один із творців вітчизняної концепції 
лібералізму, «головний і найбільш істот-
ний зміст права складає свобода» [5, 118]. 
Відповідно сутністю права в розумінні 
лібералів є свобода людини, але не будь-
яка абстрактна свобода, а певним чином 
визначена та забезпечена. 

Свобода – це притаманна людині риса 
і форма життя, що відображає її прагнення 
до самовираження, утвердження і само-
реалізації. 

Всупереч поширеній думці прихиль-
ників патерналізму, що людина гостро по-
требує не стільки свободи, скільки рівності 
та заступництва з боку держави, державної 
влади, потрібно зазначити: саме свобода є 
одвічною умовою повноцінного розвитку 
людини. Сутність природного призначення 
свободи полягає у тому, що вона є «момен-
том права, формою вираження соціальної 
реальності засобами і логікою правосвідо-
мості» [1, 169]. Право встановлює масштаб 
свободи і відповідальність особистості. 
Тому потенціал права не можна зводити до 
утилітарних запитів, міркувань користі або 
доцільності. 

Інтеграційне праворозуміння корисне 
тим, що воно, по-перше, поєднує елементи 
усіх розглянутих вище підходів, а по-друге, 
саме в його межах можливо сформулювати 
універсальні принципи права як явища: 
право виражає міру свободи, рівності, 
справедливості, гуманізму, є моральною 

засадою розвитку цивілізації та культури; 
має нормативну, регулятивну, функціо-
нальну природу; має інтелектуально-во-
льовий характер; виражається у певній 
офіційній формі та на системному рівні; 
має загальнообов’язковий характер; вира-
жає волю та інтереси суб’єктів соціальних 
відносин; встановлюється, гарантується, 
забезпечується та охороняється державою 
та іншими суб’єктами суспільних відно-
син.

З огляду на викладений матеріал можна 
зробити висновок, що знання про право 
різняться залежно від методів і методології 
його дослідження. Так, для юриста-позити-
віста, коли у правопізнанні застосовується 
методологія або філософія позитивізму 
право – це норми, встановлені чи санкці-
оновані державою. Якщо ж юрист вихову-
ється на метафізичній, трансцендентальній 
філософії або філософії гештальта (а такі 
напрями західної й світової філософії, 
як філософська антропологія, онтологія, 
феноменологія, екзистенціалізм, герменев-
тика є сучасним виявом метафізики), то 
ця методологія безпосередньо зумовлює 
у правопізнанні доктрину природного 
або надпозитивного, тобто надзаконного 
права, найглибшою сутністю якого є його 
різноджерельність. 

Відповідно і розуміння права детер-
міноване, по-перше, світоглядною по-
зицією дослідника та його когнітивними, 
пізнавальними уподобаннями, а по-друге, 
колом джерел, які були досліджені і про-
аналізовані суб’єктом правопізнання з ме-
тою усвідомлення змісту і сутності безлічі 
правових ідей, поглядів, концепцій і теорій 
та вироблення на цій основі власного пра-
ворозуміння.
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резюме
В статье проанализировано и исследовано понятие и значение правопонимание на 

разных этапах развития человечества. Рассмотрены основные концептуальные подходы 
правопонимания и приведены примеры их обоснованности. Также указаны методы и 
методологии исследования права. 

SUMMARY
In the article is analysed and doslidzheno concept and value of pravorozuminnya on the 

different stages of development of humanity. Basic conceptual approaches of pravorozuminnya 
are considered and the examples of their validity are resulted. Also indicated methods and 
methodologies of research of right.
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В сучасній теоретико-правовій науці 
все більшої значимості набувають елітарні 
теорії як класичного трактування, так і в 
своєму новітньому та трансформованому 
вигляді. Це зумовлено передусім нагаль-
ністю та суттєвою часовою модернізацією 
поставлених перед державою політичних 
проблем, при цьому вказана концепція 
надає можливості їхнього вирішення 
шляхом використання кардинально інших 
методів досягнення мети. Започатковані 
Г. Москою та В. Парето класичні теорії еліт 
не тільки надали роз’яснення більшості 
державно-правовим та політичним яви-
щам, але й поставили перед науковцями 
численні дилеми для подальших вивчень. 
В наступному саме вони стали приводом 
до формування різнобічних елітарних та 
неоелітарних теорій, в межах яких до-
сліджуються варіанти правління еліти в 
демократичному суспільстві, сумісність 
елітизму з демократією, а також ефектив-
ність політико-правової діяльності еліти та 
можливість державного впливу на процес 
циркуляції еліт.

Проблема становлення сучасної по-
літичної еліти та забезпечення умов її 
ефективності неодноразово піднімалася 
українськими дослідниками. Окремі ас-
пекти в рамках дослідження вітчизняної 
еліти аналізувались Б. Кухтою, Н. Тепло-
уховою, О. Бандуровичем, В. Фесенком, 

О. Траверсе, В. Полохалом, А. Омель-
ченком, І. Белебехою, А. Пахарєвим, 
І. Миговичем, Г. Кривчиком, В. Бараєвим, 
В. Журавським, О. Кучеренком, М. Ми-
хальченком, Л. Кочубей, В. Пилипенком, 
деякі ідеї теорії еліт та неоелітарні вчення 
досліджували Л. Мандзій, В. Танчер, Н. Ла-
тигіна, політико-правової відповідальності 
політичної еліти – М. Пірен, питання по-
літичної культури владної еліти України 
та ролі освіти в даному процесі піднімали 
В. Корнієнко, В. Добіжа, Т. Ріктор.

Метою даної статті є визначення на 
основі елітарних концепцій характерис-
тик, що встановлюють якість еліти та 
можливість її ефективної політико-право-
вої діяльності. Це обумовило вирішення 
низки завдань, таких як порівняльно-пра-
вовий аналіз неоелітарних концепцій, 
встановлення на основі вказаних теорій не-
обхідних умов функціонування еліти та ви-
окремлення якісних характеристик еліти.

Не дивлячись на приділення значної 
уваги науковцями різних сфер знань 
проблемам елітарності суспільства, що 
включають такі багатогранні аспекти, як 
дослідження структури та функцій еліти 
суспільства, дієвості правлячої еліти, ви-
значення причин та умов неефективного 
впровадження елітою новітніх технологій 
та реформ в державі, питання якостей еліти 
залишається ще достатньо відкритим. 

Т.П. Ткач, 
ад’юнкт
(Національна академія внутрішніх справ)
(Науковий керівник доцент О.Б. Горова)
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До того ж неефективна політико-правова 
діяльність правлячої верхівки в Україні в 
економічній, соціальній та міжнародній 
сферах, що виражається в рівні інфляції, 
життєдіяльності пересічних громадян та 
сприйнятті держави зарубіжними колегами, 
зумовлює переосмислення відповідності 
вітчизняного істеблішменту справжній 
політичній еліті суспільства. Вирішенню 
даної проблеми сприятиме виокремлення 
якостей еліти, що створять відповідний орі-
єнтир для визначення дієвості відповідної 
політичної еліти та можливості прийняття 
якісних державно-владних рішень.

Теорія елітарної демократії заперечує 
наявність ідеальної форми демократичного 
правління, проте наголошує, що практична 
та стійка форма демократії може бути 
досягнута при визначених обставинах. В 
працях неоелітистів відсутній елітаризм 
попередників, який підкреслював особис-
тісні, статусні пояснення елітних проявів. 
Теоретики неоелітизму констатували без-
заперечність функціональної ролі еліти 
у формуванні державної політики, пред-
ставленні держави на міжнародній арені та 
забезпеченні суспільства високим рівнем 
життєдіяльності. еліта є невід’ємним фак-
тором повноцінного життя нації та суспіль-
ства в цілому, через еліту нація усвідомлює 
себе як така, а держава забезпечена мож-
ливістю ефективного управління. Нація 
за допомогою еліти стає дієвою, виробляє 
свою концепцію світу, власне світобачення 
та світосприйняття. Слідом за О. Гаман-
Голутвіною ми можемо підсумувати, що 
замість «революції мас», яку передрікали 
на початку ХХ століття багато дослідників, 
прийшла «революція еліт» [3]. Саме тому 
на перший план повинне поставитись 
питання не розвитку демократії в Україні, 
а створення якісної та професійної еліти, 
яка буде забезпечувати демократичність 
держави.

Узагальнюючи погляди теоретиків 
неоелітизму, які виявляють неодмінне 
функціонування еліти в демократичному 
суспільстві, ми вважаємо необхідним ви-

робити якісні характеристики еліти, що 
визначають ступінь її ефективності та 
впливають на тривалість існування.

На нашу думку, еліта провинна відпо-
відати наступним якостям: 

1. Високі особисті якості представ-
ника еліти

На необхідності визначних інтелек-
туальних та психологічних якостей еліти 
наголошували Г. Моска, В. Парето та 
Р. Міхельс, які вважали такі критерії осно-
вним засобом для забезпечення функціо-
нування еліти. Дж. Сарторі констатує, що 
якщо демократія росте та пускає коріння, 
вона стикається з проблемою вертикальної 
рівності – вертикальної структури влади та 
лідерства, яке виражається в субординації, 
суперординації та координації, а відпо-
відно і правління. Вертикальне значення 
демократії виявляє її ціннісний аспект, що 
передбачає відбір елітних груп, найбільш 
здатних та найбільш гідних до управління 
суспільством. Вирішення вертикальної 
проблеми, а саме відбір кращих до пред-
ставницьких органів влади є умовою забез-
печення демократії, соціального достатку 
та політичної стабільності. Дж. Сартрі 
наголошує, що «мета виборів – вибрати 
лідерство, не максимізувати демократію» 
[15, 108].

Подібної думки дотримується і Г. Лас-
суелл, що проголошує головною метою 
демократії забезпечення людської гідності, 
що виражається в трьох взаємопов’язаних 
цінностях – владі, повазі та знаннях [12]. 
Широкий доступ до вказаних цінностей 
виявляє вільне суспільство, здатне ство-
рити свою еліту.

Саме тому, на нашу думку, входженню 
до елітної групи повинна передувати оцінка 
особистих якостей кандидата. Дж. Сар-
торі відзначає цікавий факт: при обранні 
кандидата для призначення на посаду як в 
органи влади, так і в недержавну організа-
цію встановлюються відповідні правила 
відбору, здійснюється ретельна оцінка 
знань та вмінь кандидата, що виражається 
в багатоступеневому проходженні тестів 
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та співбесід. Роботодавці таким чином за 
встановленими критеріями відбирають 
осіб, які за знаннями, вміннями та нави-
чками найбільше відповідають визначеній 
посаді. Такі критерії відбору відсутні 
при виборі кандидатів у виборчі органи 
влади, незважаючи на те, що перед ними 
стоять набагато важливіші завдання. На 
них покладені першочергові функції з 
управління загальнодержавними справами 
та вирішення вкрай важливих завдань як 
на державному, так і на міжнародному 
рівні, що вимагає наявності розумових 
якостей та професійних вмінь. Хоча деякі 
науковці не погоджуються з наявністю у 
еліти визначних розумових та розпорядчо-
організаційних відмінних рис, основними 
аргументами яких є приклади державно-
владних представників еліти, які визнача-
ються аморальними, безпринциповими та 
лицемірними характеристиками, що праг-
нуть влади. Так, пошук серед меншості 
населення найгідніших та наймудріших 
С. Келлер вважає «містицизмом» [11]. В 
свій час і П. Сорокін зробив однозначний 
висновок про «аморальність верхів» [16]. 
На нашу думку, правляча еліта повинна 
бути наділена такими якісними характе-
ристиками, які дозволяють їй здійснювати 
управлінські функції в державі. Ідеальною 
моделлю політичної еліти Г. Ашин вважає 
збіг її функціонального призначення з 
аксіологічним значенням. «Демократичне 
правління може бути визначено як сис-
тема, де більшість назначає та підтримує 
меншість, що управляє» [15, 115], проте ця 
меншість повинна відповідати визначеним 
критеріям, які забезпечать її стабільність 
та тривале існування. Як зазначає Г.Ашин, 
умовою існування еліти кращих та гідних є 
критерій відбору за індивідуальними, а не 
надіндивідуільними якостями, такими як 
багатство, знатність, зв’язки [2, 87]. 

Відповідно до поглядів Дж. Сарторі 
еліта є однією з інстанцій влади не в силу 
того, що вона знаходиться на верхній схо-
динці суспільної ієрархії, а тому що особи 
елітного прошарку наділені визначеними 

якостями, які забезпечують владу. Утри-
мання цих якостей є головною умовою 
перебування при владі. «Демократія, як 
передбачається, є системою самоуправ-
ління, проте це виявляється колегіальним 
правлінням» [15, 125], що виражається в 
керуванні державою елітними групами з 
ціннісними представниками суспільства.

Ми вважаємо, що у елітного представ-
ника повинні бути:

 – високий інтелектуальний рівень, 
тобто здатність до пізнання, 
осмислення та вирішення про-
блем, що виявляється в глибині 
розуму, швидкості, критичності та 
логічності мислення, широті по-
глядів, гнучкості та вмінні всебічно 
розглядати та оцінювати ситуацію, 
швидко та креативно знаходити 
рішення на поставлені завдання; 

 – професійні здібності, які поляга-
ють в компетентному, досвідчено-
му характері підходу до розгляду 
важливих суспільних справ, спро-
можності приймати стратегічно та 
тактично правильно рішення, а та-
кож можливості контролю  за їх ви-
конанням, у вдалому плануванні та 
прогнозуванні політичної ситуації 
на державному та міжнародному 
рівнях; 

 – високий рівень політико-правової 
культури, що забезпечується гли-
бокими знаннями та розумінням 
норм права та політики, а також 
ретельним виконанням правових 
вимог як усвідомленої необхіднос-
ті та внутрішньої переконаності;

 – моральні якості – життєві орі-
єнтації та принципи особи, цілі 
та мотиви вчинків, а також вну-
трішньоелітних та міжгрупових 
відносин повинні ґрунтуватися на 
основі загальноприйнятих уявлень 
про головні моральні категорії. 
На думку Х. Ортеги-і-Гассета, 
головними критеріями елітарності 
особи є її духовна перевага над 
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людиною-масою, яка вбачається 
перш за все в керуванні вчинками 
та діями нормами культури та мо-
ральності [8]. Самостійність у ви-
рішенні проблем та вимогливість 
до особистих якостей, вміння від-
повідати за свої діяння – це ознаки 
елітної особи. З цим погоджується 
і Г. Ашин, який вказує, що головне 
в еліті – її «моральні якості, готов-
ність ставити інтереси суспільства 
вище своїх особистих та групових 
інтересів, керуватися ними, жити 
ними» [1];  

 – наявність визначних психологіч-
них властивостей, таких як рішу-
чість, твердість, наполегливість, 
цілеспрямованість, комуніка-
бельність, стійкість, енергійність, 
вміння контролювати;

 – ораторське вміння – вміння на-
тхненно, обґрунтовано та пере-
конливо доводити думки та ідеї 
до співрозмовників, привернути 
увагу публіки до заздалегідь по-
ставлених питань;

 – організаційні навички – здатність 
правильно організувати як свою ді-
яльність, так і забезпечити участь 
інших членів групи у вирішення 
проблеми, вчасно та правильно 
знайти рішення на поставлені за-
вдання.

2. Організаційна структурованість 
та галузева професійність елітної групи

ефективність діяльності спільноти 
залежить від рівня її організованості, на 
чому акцентували свою увагу Г. Моска, 
який вказував, що «для того, щоб з тією або 
іншою політичною силою рахувались про-
порційно її реальній значимості, вона має 
бути організована» [14, 134], а в подаль-
шому і Р. Міхельс: «Принцип організації 
– абсолютна необхідна умова в політичній 
боротьбі мас» [13, 20], та деякі дослідники 
неоелітизму. Структурованість організації, 
наявність активних учасників та лідерів з 
яскраво вираженими особистими якостями 

елітного представника, визначеність та 
суворе дотримання мети діяльності орга-
нізаційної установи, програми дій вкрай 
необхідні для її представництва на держав-
ному рівні.

До складу еліти мають входити особи 
з визначеної сфери діяльності відповідно 
до функціональної структури. Політична 
еліта повинна бути представлена індивіду-
умами, які компетентні в сфері політики, 
пройшли відповідну підготовку для орга-
нізаційної діяльності, вміють вести ділові 
переговори та здатні представити державу 
на міжнародному рівні. Якщо розглядати 
політичну еліту з точки зору поділу на 
функціональні субеліти, кожний член такої 
групи повинен мати відповідні кваліфіка-
ційні вміння у відповідній сфері. Як зазна-
чав Х. Ортега-і-Гассет, якщо впливовий 
політик не знаходиться в органічному 
зв’язку з отриманою посадою, він несе 
загрозу суспільству [8]. Останнім часом в 
Україні спостерігалось обрання або при-
значення осіб на керівні посади в органи 
державної влади, які раніше не займалися 
цією сферою діяльності: Ю. Луценко, який 
має технічну освіту – головою Міністер-
ства внутрішніх справ, Ю. Єханурова, який 
спеціалізувався здебільшого на народному 
господарстві – міністром оборони та ін. 
Така перекваліфікація, на нашу думку, не 
сприяє ефективній діяльності еліти. еліта 
повинна мати широту поглядів, що вира-
жається у баченні всіх боків однієї пробле-
матики, проте бути вузькоспеціалізованою, 
здійснювати діяльність у певній сфері, що 
забезпечить якнайкраще та ефективне ви-
рішення справ.

3. Авторитетність та відповідність 
часовим вимогам

Сучасність еліти, відповідність іс-
торичній епосі свого існування, своєчасне 
реагування на виникнення нових проблем 
у державі та суспільстві, спроможність 
задовольнити інтереси більшості членів 
суспільства, визначають її авторитетність. 
Г. Моска зазначав, що «загалом в кожному 
суспільстві … успіху досягають ті особи, 
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що мають найбільші ресурси, які в тому 
суспільстві в той специфічний час є най-
більш розповсюдженими та найбільш 
поважаються» [14, 434]. В сучасному 
демократичному суспільстві головними 
завданнями еліти виступають: забезпе-
чення соціально-політичної стабільності, 
безпеки, високого рівня та престижу 
держави серед інших представників у 
міжнародній діяльності, сприяння на-
уковому та науково-технічному прогресу, 
розвиток демократії. Здатність забезпечити 
виконання першочергових завдань, які 
стоять перед нею, визначає відповідність 
еліти часовим вимогам. З цим погоджу-
ється В. Корнієнко, який вважає однією з 
головних ознак сучасної політичної еліти 
інноваційність як здатність продукувати, 
комбінувати та вдосконалювати нові ідеї 
[6]. Щоб відповідати історичному моменту 
повинна здійснюватись постійна оцінка 
професійності та компетентності еліти, 
що відбувається під час відборчого про-
цесу. еліта залишається при владі, доки 
суміщені заслуги та влада, проте як тільки 
вони перестають одне одному відповідати, 
виникає нерівновага, і настає період, коли 
еліти альтиметричні витісняються елітами 
заслуги, тобто дійсними елітами.

Авторитетність еліти визначається і 
ступенем довіри та задоволення основною 
частиною населення. В руках правлячої 
еліти знаходяться всі владні повноваження 
в державі, проте  вміння знаходити під-
тримку у народу не тільки впливає на 
результати виборчого процесу, але й на 
тривалість владних повноважень. Пра-
вильно вказують Т. Дай та Х. Зіглер: «Саме 
політичні дії в основному формують поба-
жання людей та їх «знання» про політику, а 
не навпаки» [5, 154].  

4. Відкритість 
Не дивлячись на вказівку більшості 

дослідників елітизму, що будь-яка прав-
ляча еліта намагається стати закритою, 
неоелітаристи визнають, що від ступеню 
відкритості еліти залежить як рівень 
демократичності в державі, так і її функці-

ональна спроможність. Здатність еліти вби-
рати в себе гідних та якісних представників 
із нижчих суспільних прошарків впливає 
на тривалість її владних повноважень. 
Таким чином правляча верхівка свідомо 
підтримує та спонукає природним чином 
діяти циркуляційний процес всередині та 
між елітними групами, чим створює умови 
для підтримання своєї дієздатності.

На думку г. лассуелла, головна різниця 
між демократією та олігархією полягає не 
у відсутності еліти, а в характері адапто-
ваності еліти до сприйняття нових членів, 
тобто в наявності «закритої» або «відкри-
тої» еліти, «представницького» характеру 
еліти. еліта сучасного західного суспіль-
ства відрізняється від еліти минулого, як 
вважає Г. Лассуелл, тим, що вона відкрита, 
її члени володіють знаннями, умінням, 
відповідальністю, вони приходять до 
влади на основі справедливої конкуренції. 
Дослідник відмічав, що абсолютно рівний 
доступ до влади в західних суспільствах 
відсутній, проте там немає бар’єрів на 
шляху рекрутування еліт, що забезпечує 
державу якісною елітою. Суспільно-полі-
тичний процес потребує визначеного рівня 
соціальної стабільності, на що звертали 
увагу Г. Моска та В. Парето. Постійна ж 
зміна еліт перешкоджає цій стабільності, 
проте поступова тривала асиміляція еліт-
них представників, на що звертали увагу 
Т. Дай і Х. Зіглер, сприяють їй.

Як зазначає Г. Ашин, якість еліти зале-
жить від способів її рекрутування: від того, 
наскільки еліта відкрита для найбільш 
активних та освічених індивідів, а також, 
що відіграє не останню роль, від існування 
заслонів на шляху вертикальної соціальної 
мобільності для випадкових осіб, які не 
відповідають особистим критеріям елі-
тарності [2, 86]. Він же вказує на невідпо-
відність існуючих демократичних систем 
якостям відкритої еліти: «модель відкритої 
еліти – скоріше норматив, мета, якої вони 
не досягли» [2, 88].

Ступінь сприйняття елітою та її 
окремими складними структурними 

т.П. ткач



вісник Академії адвокатури україни

32

число 3(22) 2011.

компонентами зовнішніх імпульсів, міра 
проникнення до неї ззовні професійних 
та здібних осіб шляхом постійних та без-
перервних обмінних процесів за нерівно-
значних умов визначає її відкритість. У 
демократичній державі потрібно виробити 
вправні механізми з рекрутування для 
виявлення таких ліпших індивідуумів з ін-
ших класів. еліта, на яку покладені функції 
забезпечення демократичності правління 
та представництво інтересів маси, по-
винна створити ефективні програми для 
виявлення здібних та обдарованих осо-
бистостей, щоб забезпечити своє тривале 
функціонування.

5. Вміння елітних груп досягати кон-
сенсусу у вирішенні конфліктів 

Взаємний інтерес в збереженні свого 
існування змушує еліти збалансовувати 
свою діяльність шляхом визначення ме-
тодів регулювання елітної поведінки. Ви-
конання встановлених правил поведінки, 
досягнення взаємних рішень у важливих 
суспільних справах є необхідною умовою 
дієвості еліти. Т. Дай та Х. Зіглер зазна-
чають: «Процес прийняття рішень правля-
чими елітами – це процес угод, уступок та 
компромісів з найбільш важливих питань 
внутрішнього життя американського сус-
пільства» [5, 187], тобто політична еліта в 
державі не виконує одноосібно державно-
владні функції, знаходиться в постійній 
взаємодії з елітами в різних сферах сус-
пільних відносин. Гнучкість, компроміс-
ність, вміння рішуче діяти в надзвичайних 
ситуаціях та прислухатися до думки супер-
ників в необхідних випадках є суттєвим 
доповненням до якісних професійних ха-
рактеристик еліти.

Дотримання принципу внутрішнього 
елітного консенсусу є надзвичайно важ-
ливим в діяльності політичної еліти. На 
думку М. Бартона та Дж. Хіглі, внутріш-
ньоелітний консенсус є базисом для фор-
мування демократичної держави: «елітний 
консенсус відносно фундаментальних 
правил гри є наріжним каменем західних 
демократій, які можливі лише там, де 

елітний консенсус утримає політичну кон-
куренцію в розумних межах… Демократія 
є дітищем консенсусної об’єднаної еліти» 
[10]. Ми дотримуємось такої ж точки зору 
і вважаємо, що нездатність знаходити 
компромісні рішення у відповідальних 
ситуаціях призводить до падіння прав-
лячої еліти. Визнання базових цінностей 
при збереженні міркувань у вирішенні 
конкретних політичних питань – головна 
відмінність об’єднаної еліти на основі 
консенсусу від роз’єднаної та ідеологічно 
об’єднаної. Роз’єднана еліта характеризу-
ється мінімальним рівнем ціннісного кон-
сенсусу і взаємодії між фракціями еліти 
в межах існуючих політичних інститутів 
та необмеженою політичною боротьбою. 
Можливе існування внутрішньоелітного 
конфлікту в процесі вирішення певних 
проблем, проте саме вміння досягати еліт-
ного консенсусу – ознака ефективності 
елітної діяльності та умова її існування. 
Консенсусно єдина еліта характеризується 
ціннісним консенсусом й інтегральною 
взаємодією між фракціями еліт відповідно 
до існуючих політичних інститутів, у рам-
ках яких політичні конфлікти відбуваються 
за принципом «політика як торг». Цьому 
типу еліт відповідають стабільні представ-
ницькі режими [4, 26]. Дж. Хіглі вказує, що 
в майбутньому шляхами діяльності еліт є 
об’єднання на основі договорів або очіку-
вання часу конвергенції еліт в розвиненому 
суспільстві на високому рівні добробуту.

6. Відповідальність за політико-пра-
вові діяння 

Відповідальність еліти за вчинені 
політико-правові діяння повинна забез-
печуватися механізмами демократичного 
правління. Як правильно зазначає П.Л. Лав-
ров: «лише тоді прогрес можливий, коли в 
переконання розвинутої меншості увійшло 
усвідомлення того, що інтереси її тотожні 
з інтересами більшості в ім’я  міцності 
суспільного ладу» [7, 139].  

Важливою характеристикою еліти для 
Дж. Сарторі є відповідальність лідера в 
демократичній державі та його керованість 
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народом. Врахування інтересів маси та 
наявність механізмів відповідальності лі-
дерів перед суспільством за свою політико-
правову діяльність є дієвим регуляційним 
механізмом, що визначає дію демократич-
ного режиму. «Немає ніякого змісту в обго-
воренні виборчих методів, не пов’язуючи 
їх з виборчою поведінкою» [15, 107].

М. Пірен в понятті професійної від-
повідальності політико-владної еліти 
поєд нує політичну, правову, соціальну та 
морально-етичну відповідальність і визна-
чає її як «смислоутворюючу інтегральну 
якість особистості, котра проявляється в 
когнітивній, емоційно-мотиваційній та по-
ведінковій сферах і є необхідною для соці-
альної адекватності її вчинків у суспільних 
нішах» [9]. 

еліта завжди функціональна, тобто до 
її числа належать не ті, хто дорвався до 
трибуни чи до грошей, а ті, хто відчуває 
відповідальність і хто дійсно працює за-
ради майбутнього. Саме спроможність 
брати на себе відповідальність за майбутнє 
відрізняє еліту від усіх інших суспільних 
прошарків, а наш істеблішмент, як під-
креслюють багато сучасних дослідників, 
не усвідомлює своєї відповідальності за 
долю суспільства.

Основними формами відповідальності 
політичної еліти, на нашу думку, є від-
повідальність за дотримання моральних 
цінностей, політичних обов’язків, вико-
нання передвиборчих програм. Щорічне 

звітування по кожному пункту передбаче-
ного річного плану перед іншими елітами 
та суспільством впливатиме на виконання 
такої вимоги. Можна погодитися з дум-
кою Т. Дая та Х. Зіглера, які вказують, що 
«вибори не дозволяють масам управляти 
майбутніми подіями, проте вони дійсно 
дозволяють їм виносити вирок стосовно 
минулої політичної поведінки» [5, 141]. 
Відповідальність еліти за морально-етичні 
засади діяльності, прийняті політичні 
рішення сприятиме її ефективній діяль-
ності та авторитетності перед народом та 
іншими елітами.

Висновки: 
Відповідність встановленим критеріям 

ефективності еліти сприятиме як сус-
пільному прогресу як основоположному 
принципу існування, так і життєдіяльності 
еліти в суспільстві. еліта є виразником сус-
пільних інтересів та сприяє ефективному 
трансформуванню суспільних відносин, 
вона повинна відповідати на появу нових 
модернізаційних тенденцій, нових явищ 
суспільного життя, нових ідеалів розви-
тку суспільства. І саме на неї покладені 
обов’язки з дотримання якісних характе-
ристик як елітарних представників, так і 
еліти в цілому. Усвідомлення вітчизняною 
політичною верхівкою необхідності вста-
новлення визначених критеріїв ефектив-
ності сприятиме її тривалому домінуванню 
та забезпечить постійний розвиток дер-
жави в усіх сферах суспільних відносин.
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резюме
В статье автор рассматривает основные теоретические положения концепции не-

оэлитизма, высказанные Т. Даем, Х. Зиглером, Дж. Сартори, Г. Лассуэллом, и дает им 
сравнительную характеристику. Поднимается вопрос качеств элитной группы как непре-
менной составляющей ее существования, на основании чего осуществляется выделение 
качественных характеристик. Делаются соответствующие обобщения и выводы из воз-
можности использования определенных автором качественных характеристик элиты в 
политико-правовой науке как ориентира для определения и становления политической 
элиты Украины.

SUMMARY  
The article examines the major theoretical positions of the neoelitism theory expressed by T. 

Dye, H. Ziegler, G. Sartori, H. Lasswell, and provides a comparative description of them. The 
problem of elite group qualities as an integral component of its existence is being brought up, 
on the basis of which a selection of quality characteristics is being distinguished. Corresponding 
generalizations and conclusions are being made on the basis of possibility of using defined by the 
author elite quality characteristics in political and legal science as a benchmark for the definition 
and establishment of Ukraine’s political elite.

рекомендовано кафедрою  
теорії та історії держави і права
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Судові рішення, що приймаються в 
досудових стадіях кримінального про-
цесу, сьогодні є предметом уваги багатьох 
науковців і практиків. Багатофункціональ-
ність судової діяльності в кримінальному 
процесі, зокрема, і при здійсненні судового 
контролю, проявляється й у видах рішень, 
що приймаються судом. Правова природа 
цих судових рішень істотно відрізняється 
від природи судових рішень, що прийма-
ються при вирішенні кримінальної справи 
по суті.

Варто зауважити, що чинне кримі-
нально-процесуальне законодавство Укра-
їни не містить офіційного поняття судового 
контролю. Сам термін «судовий контроль» 
з’явився і набув поширення у науковому 
обігу після встановлення судової про-
цедури обмеження конституційних прав і 
свобод людини у досудовому провадженні 
(обрання запобіжного заходу у вигляді 
взяття під варту і продовження строків три-
мання під вартою, дача дозволів на зняття 
інформації з каналів зв’язку, накладення 
арешту на поштово-телеграфну кореспон-
денцію та ін.).

При цьому, судовий контроль не можна 
розглядати у відриві від поняття судової 
влади. Судова влада, як рівнозначна за-
конодавчій і виконавчій галузям державної 
влади, виступає засобом контролю за 
діяльністю усього державного механізму. 
У контексті цієї системи судову владу 

характеризує не стільки правосуддя (у тра-
диційному значенні цього слова), скільки 
юридична можливість здійснювати актив-
ний вплив на дії і рішення законодавчої і 
виконавчої влади, так би мовити «урівно-
важувати» їх.

Судовий контроль у кримінальному 
судочинстві загалом, і у досудовому про-
вадженні, зокрема, став предметом до-
слідження учених як радянського періоду 
(е.Ф. Куцова, О.М. Ларін, П.А. Лупинська, 
Б.П. Смагоринський, М.С. Строгович 
та ін.), так і сучасності (В.М. Галузо, 
І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевий, Л.М. Кирій, 
В.Г. Клочков, О.В. Кондратьєв, В.Т. Ма-
ляренко, Л.П. Сушко, Л.В. Черечукіна, 
В.І. Чорнобук та ін.).

Особливої актуальності ця тема набула 
після внесення у червні 2001 р. значної 
кількості змін і доповнень до КПК Укра-
їни в межах проведення так званої «малої 
судово-правової реформи», під час якої 
були значно розширені повноваження суду 
щодо здійснення контролю за законністю 
та обґрунтованістю прийняття окремих 
процесуальних рішень у досудових стадіях 
кримінального процесу. На відміну від по-
передньої редакції закону багато рішень, 
які раніше належали до компетенції проку-
рора, на сьогодні компетентний приймати 
виключно суд.

Не втрачає вона своєї актуальності і сьо-
годні в умовах реформування органів кри-

Я.с. БоНДареНко
(Національна академія внутрішніх справ)

(Науковий керівник кандидат юридичних наук О.В. Шпотаківська)
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мінальної юстиції, розробки та прийняття 
нового КПК України. Особливий науковий 
і практичний інтерес викликають питання, 
пов’язані зі змістом і процедурою при-
йняття тих рішень суду, якими тимчасово 
обмежуються конституційні права особи в 
досудовому кримінальному процесі.

До сьогодні залишаються недостатньо 
врегульованими питання щодо форми та 
структури відповідних подань органів 
досудового розслідування та прокурора, 
переліку документів, які необхідно пода-
вати разом з таким поданням, процедури 
розгляду цих подань у суді та змісту і 
структури судових рішень, винесених на 
результатами розгляду подань органів до-
судового розслідування, прокурора.

Метою статті є дослідження право-
вої природи рішень суду, якими тимчасово 
обмежуються конституційні права особи в 
досудовому кримінальному процесі.

Під час здійснення кримінального су-
дочинства у більшості випадків зазнають 
обмежень права та свободи осіб – учасників 
цього процесу. Враховуючи те, що Консти-
туцією України (ст. 3) утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави, їх обмеження має 
відбуватись під особливим контролем. Осо-
бливого захисту і контролю за їх дотриман-
ням потребують ті права, свободи та законні 
інтереси осіб, які є найбільш значимими, 
обмеження яких призводить до найбільш 
несприятливих для особи наслідків.

Конституцією України у відповідних 
статтях Розділу II закріплюються ті права 
і свободи людини та громадянина, об-
меження яких можливе тільки на підставі 
судового рішення. Ці конституційні поло-
ження знаходять свій розвиток і конкрети-
зацію у відповідних нормах КПК України.

Так, у досудовому провадженні в галузі 
тимчасового обмеження конституційних 
прав і свобод особи можуть прийматися 
такі судові рішення:

1) при розгляді подання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту:

 – постанова про обрання запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під 
варту чи про відмову в цьому (ч. 5 
ст. 165-2 КПК України);

 – постанова про продовження стро-
ку тримання під вартою чи про 
відмову в цьому (ч. 3 ст. 165-3 КПК 
України);

 – постанова про продовження стро-
ку затримання (ч. 9 ст. 165-2 КПК 
України);

 – постанова про застосування тим-
часового арешту або про відмову в 
цьому (ч. 6 ст.  462 КПК України);

 – постанова про застосування 
екстрадиційного арешту або про 
відмову в цьому (ч. 4 ст. 463 КПК 
України);

2) при розгляді подання про застосу-
вання інших заходів процесуально-
го примусу:

 – постанова про поміщення особи 
у приймальник-розподільник для 
дітей або про відмову в цьому (ч. 1 
ст. 7-3 КПК України);

 – постанова про продовження стро-
ку тримання особи у приймальни-
ку-розподільнику для дітей чи про 
відмову в цьому (ч. 1 ст. 7-3 КПК 
України);

 – постанова про накладення арешту 
на банківські вклади чи про від-
мову в цьому (ч. 1 ст. 126 КПК 
України);

 – постанова про поміщення особи у 
медичний заклад чи про відмову в 
цьому (ст. 205 КПК України);

3) при розгляді подання про прова-
дження слідчих дій, що проводять-
ся на підставі судового рішення:

 – постанова про проведення обшуку 
в житлі чи іншому володінні особи 
чи про відмову в цьому (ч. 5 ст. 177 
КПК України);

 – постанова про проведення огляду 
в житлі чи іншому володінні особи 
чи про відмову в цьому (ч. 4 ст. 190 
КПК України);
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 – постанова про проведення при-
мусової виїмки з житла чи іншого 
володіння особи чи про відмову в 
цьому (ч. 4 ст. 178 КПК України);

 – постанова про проведення виїмки 
матеріальних носіїв секретної 
інформації та/або документів, що 
містять банківську таємницю, а та-
кож виїмку документа виконавчого 
провадження чи про відмову в цьо-
му (ч. 3, 4 ст. 178 КПК України);

 – постанова про накладення арешту 
на кореспонденцію чи про відмову 
в цьому (ч. 4 ст. 187 КПК України);

 – постанова про зняття інформації 
з каналів зв’язку чи про відмову в 
цьому (ч. 4 ст. 187 КПК України).

Контрольна діяльність суду, що здій-
снюється в досудових стадіях криміналь-
ного процесу, не тільки відділена у часі від 
стадії судового розгляду, в якій кримінальна 
справа розглядається та вирішується по 
суті, а й має опосередкований зв’язок 
з нею через можливість визнати певне 
процесуальне рішення чи процесуальну 
дію органів досудового розслідування чи 
прокурора незаконними, а одержані під 
час їх проведення дані, недопустимими 
для використання в доказуванні. При 
цьому, рішеннями, що приймаються судом 
у досудовому провадженні, не повинні 
вирішуватись питання, що становлять 
основний зміст, суть кримінальної справи 
– наявність чи відсутність вини конкретної 
особи у вчиненні злочину.

При дослідженні правової природи рі-
шень суду, якими тимчасово обмежуються 
конституційні права особи в досудовому 
кримінальному процесі, виникає питання 
щодо того, чи має діяльність суду в цьому 
аспекті самостійний, первинний характер 
чи вона є похідною від діяльності органів 
досудового розслідування, прокурора?

У ст. 29, 30, 31 Конституції України 
правовою підставою обмеження конститу-
ційних прав особи законодавець передба-
чає «вмотивоване рішення суду». У ст. 7-3, 
165, 177, 178 та інших КПК України також 

йдеться про «рішення суду», «вмотивовану 
постанову судці» як підставу провадження 
слідчих дій чи застосування заходів про-
цесуального примусу, якими обмежуються 
конституційні права громадян. У ст. 11, 
12 та інших проекту КПК України, під-
готовленого групою народних депутатів 
(В.Р. Мойсиком та ін.) реєстр. №  233 (далі 
– проект КПК України) правовою під-
ставою обмеження конституційних прав 
особи при провадженні кримінального 
судочинства також пропонується вважати 
«судове рішення». При цьому, у Концепції 
реформування кримінальної юстиції Укра-
їни, що затверджена Указом Президента 
України від 8 квітня 2008 р. № 311 (далі 
– Концепція) відносно процедури судового 
контролю у досудовому провадженні вжи-
вається поняття «дозвіл суду». Так, Кон-
цепцією передбачено, що тільки з дозволу 
суду (слідчого судді) за поданням про-
курора вбачається можливим тимчасове 
обмеження конституційних прав людини 
і основоположних свобод. Суд (слідчий 
суддя) має здійснювати: а) надання дозволу 
на проведення слідчих дій, пов’язаних з 
обмеженням прав особи (зняття інформа-
ції з каналів зв’язку, застосування засобів 
негласного спостереження, огляд і виїмка 
кореспонденції тощо); б) обрання запо-
біжного заходу: тримання під вартою, від-
сторонення від посади обвинуваченого та 
надання дозволу на застосування інших за-
ходів процесуального примусу, пов’язаних 
з обмеженням особистих або майнових 
прав особи [4].

Зважаючи на роль суду при прийнятті 
рішень про наявність чи відсутність 
підстав для обмеження конституційних 
прав особи в досудовому провадженні, 
вважаємо, що більш коректно в кримі-
нально-процесуальному законі вживати 
поняття «дозвіл», не «рішення». За своєю 
ініціативою суд не вирішує питань про 
провадження слідчих дій чи застосування 
заходів процесуального примусу у досу-
дових стадіях кримінального процесу, він 
лише констатує свій висновок про наяв-
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ність чи відсутність достатніх підстав для 
цього. Погодившись з позицією органів 
досудового розслідування, прокурора, суд 
дає їм дозвіл на проведення таких дій або у 
разі незгоди з висловленою позицією, від-
мовляє в цьому, в усякому разі ініціатива у 
вирішенні питань провадження слідчих дій 
та застосування заходів процесуального 
примусу, якими обмежуються конститу-
ційні права осіб, надходить від органів 
досудового розслідування, прокурора.

Варто зауважити, що деякі вчені також 
називають цю функцію суду дозвільною. 
Так, на думку І.В. Гловюк, дозвільною 
цю функцію можна назвати тому, що суд 
або суддя сам не здійснює процесуальні 
дії, дозвіл на здійснення яких він дає, а в 
постанові доручає її виконання, тобто без-
посереднє її здійснення, певним органам 
посадовим, службовим особам [1].

Відповідно до п. 2-1 ч. 1 ст. 54 КПК 
України суддя не може брати участі в роз-
гляді кримінальної справи, якщо він під час 
досудового розслідування справи вирішу-
вав питання щодо проведення обшуку, ви-
їмки, огляду, обрання, зміни чи скасування 
запобіжних заходів, продовження строків 
тримання під вартою, або розглядав скарги 
на затримання чи на постанови про від-
мову в порушенні кримінальної справи або 
закриття справи.

Однак варто зауважити, що участь 
судді в розгляді кримінальної справи по 
суті, якщо він уже брав участь у досудо-
вому провадженні в будь-яких формах (а 
не тільки в тих, що зазначені в п. 2-1 ч. 1 
ст. 54 КПК України), зокрема, давав дозвіл 
на провадження слідчих дій, застосування 
заходів процесуального примусу чи ви-
рішував інші віднесені до його компетенції 
питання, є небажаною. При вирішенні цих 
питань у судді може сформуватись пере-
конання про винність особи.

Відповідно до п. 14 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України від 28 
березня 2008 р. № 2 «Про деякі питання за-
стосування судами України законодавства 
при дачі дозволів на тимчасове обмеження 

окремих конституційних прав і свобод 
людини і громадянина під час здійснення 
оперативно-розшукової діяльності, дізна-
ння і досудового слідства» суд не вправі 
вирішувати питання про винність особи у 
вчиненні злочину, давати оцінку доказам з 
точки зору їх достовірності та достатності 
для кваліфікації дій особи або вирішувати 
інші питання, які підлягають вирішенню 
під час судового розгляду кримінальної 
справи [5].

Незважаючи на це положення, фак-
тично важко уявити ситуацію, в якій би 
суддя, розглядаючи подання, наприклад, 
про обрання обвинуваченому запобіж-
ного заходу у вигляді взяття під варту, і 
з’ясовуючи його законність та обґрунто-
ваність, обійшов своєю увагою питання 
правильності кваліфікації діяння обвину-
ваченого за тією статтею КК України, яка 
передбачає покарання у виді позбавлення 
волі на строк понад три роки.

Більше того, чи завжди суддя, який 
давав дозвіл на здійснення оперативно-
розшукових заходів, спрямованих на 
отримання фактичних даних, ще до по-
рушення кримінальної справи, зможе бути 
безстороннім під час оцінки реалізованої 
в кримінальному процесі оперативної ін-
формації та під час розгляду кримінальної 
справи? Вважаємо, що і в цьому випадку 
у судді може виникнути упередження в 
залежності від одержаних в результаті опе-
ративно-розшукових заходів результатів.

На сьогодні перед суддею, який вирішує 
подання органів досудового розслідування, 
прокурора щодо тимчасового обмеження 
конституційних прав особи, постає нелегке 
завдання, що полягає в неможливості пере-
тнути дуже тонку межу між дачею дозволу 
на проведення відповідних слідчих дій 
чи застосування заходів процесуального 
примусу та з’ясування питання щодо вини 
конкретної особи у вчиненні злочину, 
доведеності чи недоведеності окремих об-
ставин у справі.

На наш погляд, у КПК України необ-
хідно передбачити норму, що забороняла 
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б судді розглядати кримінальну справу 
по суті, якщо він вирішував будь-які пи-
тання в досудових стадіях кримінального 
процесу, а також давав дозвіл на про-
ведення оперативно-розшукових заходів, 
результати яких реалізовані в цій справі. 
Іншим варіантом вирішення цієї проблеми 
може стати запровадження спеціального 
суб’єкта, уповноваженого вирішувати 
питання, пов’язані зі здійсненням судового 
контролю, про що неодноразово наголо-
шувалось у літературі [2; 3; 6]. У проекті 
КПК України, зокрема ст. 28, передбачено 
діяльність у складі місцевого суду слідчого 
судді, який за задумом авторів проекту і 
буде уповноважений за поданням органу 

дізнання, слідчого чи прокурора вирішу-
вати питання про взяття і тримання особи 
під вартою, взяття особи під нагляд міліції, 
про проникнення до житла або іншого 
володіння особи для проведення в них 
огляду чи обшуку, про накладення арешту 
на майно або кошти банку, що знаходяться 
на його рахунках, арешту на кошти та інші 
цінності юридичних або фізичних осіб, що 
знаходяться в банку, а також звільнення 
такого майна з-під арешту (п. 1 ч. 3 ст. 28).

Таке вирішення питання дозволить 
нормативно закріпити принципове поло-
ження про те, що судовий контроль і вирі-
шення справи по суті повинні здійснювати 
різні судові органи.
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Процес здійснення місцевих запози-
чень, що знайшов правове закріплення в 
бюджетному законодавстві України, набу-
ває все більшого поширення в містах Укра-
їни. Такий інтерес до місцевих запозичень 
викликаний, перш за все, тим, що їх здій-
снення сприяє вирішенню соціально-еконо-
мічних проблем регіонів, а також втіленню 
в життя цілої низки інвестиційних проектів 
шляхом наповнення бюджетів розвитку 
міст. У порівнянні з низькою активністю 
українських міст на облігаційному ринку 
у 2009–2010 р. р., 2011 рік відзначається 
суттєвим зростанням емісійної активності 
органів місцевого самоврядування, зокрема, 
особливо активна участь відмічається з боку 
міст Києва, Львова, вперше на цей ринок 
виходить Автономна Республіка Крим. Не 
дивлячись на таку популярність здійснення 
місцевих запозичень, в Україні досі не роз-
роблений чіткий та зрозумілий правовий 
механізм, що одночасно забезпечував би і 
ефективність залучення фінансових ресур-
сів шляхом здійснення місцевих запозичень, 
і належний контроль за цим процесом. 

Питання сутності контролю, його місця 
в різних напрямах управління державою в 
Україні були предметом аналізу в працях 
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, В.М. Га-
ращука, Л.А. Савченко та ін. У свою 

чергу, з’ясуванню сутності фінансового та 
бюджетного контролю присвячені роботи 
таких російських вчених, як Є.Ю. Гра-
чова, Г.П. Толстопʼятенко, К.О. Рижкова, 
С.О. Шохін. Слід також відмітити, що в 
Україні правове регулювання бюджетного 
контролю знайшло глибоке вивчення в дис-
ертаційному дослідженні О.П. Гетманець. 

Метою цієї статті є аналіз особливос-
тей державного контролю за здійсненням 
місцевих запозичень в Україні.  

Так, у науці державного управління 
під контролем розглядається основний за-
сіб забезпечення законності й дисципліни 
в різних галузях господарства [4, 58]. 
Загалом контроль використовується для 
перевірки відповідності діяльності учас-
ників суспільних відносин встановленим 
приписам, у рамках і межах яких вони 
мають діяти [1, 351]. Контроль – одна з 
основних функцій управління, вона є за-
ключною стадією управлінського процесу. 
Нерідко контроль характеризується і як 
принцип управління, і як його метод. Голо-
вне полягає в тому, що контроль – постійно 
діючий фактор управління, не пов’язаний 
виключно з перевіркою виконання управ-
лінських рішень [7, 81]. 

Держава є одним з головних суб’єктів 
здійснення контрольної функції у суспіль-
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стві. Адже вона наділена реальними повно-
важеннями для впливу на суспільство, при 
здійсненні якого вона покладається і на 
засоби контролю. Отже, державний контр-
оль є важливим видом діяльності держави, 
що здійснюється уповноваженими дер-
жавними органами, посадовими особами, 
і спрямований на забезпечення законності 
й дисципліни [1, 351]. Призначення дер-
жавного контролю полягає в тому, що 
держава через певні організаційні форми 
і структури створює систему контролю, 
нагляду, перевірки виконання чинних норм 
і правил, усунення та недопущення відхи-
лень від визначених параметрів. Контроль 
є елементом державної влади, а контрольні 
відносини носять владний характер [2, 30]. 

Контроль тісно пов’язаний з іншими 
видами державної діяльності й може вхо-
дити до їх складу як певна частина. Вод-
ночас, як самостійна функція управління, 
контроль має специфічний характер. Тому 
контроль як певний вид діяльності можна 
розглядати як самостійне явище або як 
складову частину інших видів діяльності 
держави та функції її органів [1, 351]. 

Вважаємо за доцільне погодитися з 
позицією С.О. Шохіна щодо того, що в ре-
альній дійсності не існує контролю взагалі, 
а є контроль конкретного змісту та форми, 
тобто адміністративний, технічний, гос-
подарський, а також фінансовий та інші 
[11, 47]. 

В науковій літературі пропонується 
різне трактування поняття «фінансовий 
контроль», зокрема, як комплексної кате-
горії, в якій поєднуються два його види: 
державний і недержавний; виділення 
окремо державного фінансового контролю, 
формування нової категорії «публічний 
фінансовий контроль». Існування багатьох 
визначень фінансового контролю можна 
пояснити загальною методологічною 
основою визначення понять, що застосо-
вуються в будь-якій сфері знань [10, 43]. 
Фінансовий контроль, будучи покликаним 
забезпечувати законність і фінансову 
дисципліну, з урахуванням об’єктивного 

характеру фінансів є обов’язково умовою 
функціонування фінансової системи. 
Отже, фінансовий контроль – це діяльність 
державних органів і недержавних органі-
зацій, самих господарюючих суб’єктів чи 
їх структурних підрозділів, фізичних осіб, 
наділених відповідними повноваженнями 
чи правами, що спрямована на забезпе-
чення законності, фінансової дисципліни, 
раціональності в ході мобілізації, розпо-
ділу і використання фінансових ресурсів 
[10, 43]. 

У свою чергу, бюджетний контроль 
може розглядатися, по-перше, як вид 
спеціального державного контролю, по-
друге, як різновид державного фінансового 
контролю. Слід погодитися з позицією 
О.П. Гетманець, що в сучасних суспільних 
відносинах в Україні контроль у бюджет-
ному процесі потрібен для постійного 
суворого дотримання бюджетного зако-
нодавства, запобігання бюджетним пору-
шенням, зміцнення бюджетної дисципліни 
як умови якісного виконання учасниками 
бюджетної діяльності та посадовими осо-
бами своїх зобов’язань [5, 25].

Під бюджетним контролем слід ро-
зуміти комплексну та цілеспрямовану 
систему економіко-правових заходів 
уповноважених контролюючих суб’єктів, 
спрямовану на забезпечення законності 
та ефективності дій учасників бюджет-
ного процесу під час складання, розгляду, 
затвердження бюджетів, виконання, 
внесення змін і прийняття звітів про вико-
нання бюджетів, що складають бюджетну 
систему України [6, 39].

Бюджетний кодекс України фактично 
пронизують положення, які вказують на 
невідворотність бюджетного контролю 
на всіх стадіях бюджетного процесу – від 
складання проектів бюджетів до підготовки 
та розгляду звіту про виконання бюджету 
і прийняття рішення щодо нього. Так, зо-
крема, у ст. 1 БКУ визначено: «Бюджетним 
кодексом України регулюються відносини, 
що виникають у процесі складання, роз-
гляду, затвердження, виконання бюджетів, 
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звітування про їх виконання та контролю 
за дотриманням бюджетного законодав-
ства, а також питання відповідальності за 
порушення бюджетного законодавства». 

З метою з’ясування особливостей 
контролю за здійсненням місцевих запо-
зичень, вважаємо за необхідне, перш за 
все, виділити стадії процесу здійснення 
місцевого запозичення. Так, процесу здій-
снення місцевого запозичення притаманне 
послідовне проходження таких стадій:

1) підготовча стадія, на якій:
 – визначається мета здійснення міс-

цевого запозичення;
 – проводиться економічний і фінан-

совий аналіз проекту;
 – визначаються джерела погашення 

позики;
 – здійснюється аналіз стану фінансо-

вого ринку [9, 160];
 – визначаються інші (правові, еконо-

мічні) аспекти очікуваного запози-
чення, зокрема, визначається форма 
здійснення запозичення, інші істот-
ні умови запозичення;

2) підготовка проекту рішення про 
запозичення та направлення його з 
іншими необхідними документами 
Міністерству фінансів України для 
погодження;

3) в разі погодження Міністерством 
фінансів України обсягу та умов 
здійснення запозичення Верховна 
Рада Автономної Республіки Крим 
чи міська рада приймають рішення 
про отримання кредиту чи випуск 
облігацій місцевої позики;

4) отримання кредиту/первинне роз-
міщення облігацій місцевої позики 
та їх обіг на вторинному ринку (ку-
півля, продаж), і як результат цього 
– отримання та спрямування гро-
шових коштів до бюджету розвитку 
місцевого бюджету;

5) цільове використання залучених 
коштів на реалізацію затверджених 
ВР АРК, міською радою інвестицій-
них проектів;

6) обслуговування та погашення міс-
цевого боргу.

І.Б. Заверуха, аналізуючи правовідно-
сини місцевих запозичень, вказує на те, 
що законодавство не визначило механізм 
державного фінансового контролю за до-
триманням чинного законодавства під час 
отримання позик та ефективністю їхнього 
використання [8, 193]. Погоджуючись за-
галом з таким твердженням, зауважимо 
наступне. Відповідно до ст.ст. 69, 71 
Бюджетного кодексу України місцеві запо-
зичення є надходженнями до бюджету роз-
витку місцевих бюджетів, тобто доходами 
спеціального фонду місцевих бюджетів. В 
такому випадку грошові кошти, отримані 
в результаті здійснення місцевого запо-
зичення, потрапляючи до бюджету роз-
витку місцевих бюджетів, в подальшому 
стають частиною місцевих бюджетів. А 
отже, починаючи з четвертої стадії, процес 
здійснення місцевого запозичення «злива-
ється» з бюджетним процесом, оскільки 
процес надходження грошових коштів до 
бюджету розвитку місцевого бюджету, 
використання запозичених коштів та 
погашення місцевого боргу повністю по-
глинається процесом виконання місцевого 
бюджету та розгляду і затвердження звіту 
про його виконання. 

В юридичній літературі до цього часу 
немає єдиної думки щодо змісту поняття 
«бюджетний процес» і його стадій. У свою 
чергу, у ст. 2 БКУ під бюджетним процесом 
розуміється регламентований бюджетним 
законодавством процес складання, роз-
гляду, затвердження, виконання бюджетів, 
звітування про їх виконання, а також 
контролю за дотриманням бюджетного за-
конодавства. 

Ст. 19 БКУ визначає такі стадії бю-
джетного процесу:   

1) складання проектів бюджетів;
2) розгляд проекту та прийняття зако-

ну про Державний бюджет України, 
рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, в тому числі 
у разі необхідності внесення змін 
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до закону про Державний бюджет 
України, рішення про місцевий бю-
джет;

4) підготовка та розгляд звіту про 
виконання бюджету і прийняття рі-
шення щодо нього. 

Слід відмітити, що тісний зв’язок бю-
джетного процесу та процесу здійснення 
місцевого запозичення можна прослідку-
вати і на інших стадіях останнього. На під-
твердження цього висновку можна навести 
такі аргументи.

Складанню проектів місцевих бюдже-
тів передує велика аналітична робота фі-
нансових органів усіх рівнів. Міністерство 
фінансів України доводить Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевим 
державним адміністраціям, виконавчим 
органам відповідних місцевих рад осо-
бливості складання розрахунків до про-
ектів бюджетів на наступний бюджетний 
період, а всі ці органи зобов’язані надавати 
Міністерству фінансів України необхідну 
інформацію для проведення розрахунків 
обсягів міжбюджетних трансфертів та 
інших показників. Вони зобов’язані також 
подати ці розрахунки і Верховній Раді 
України (Комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету) для перевірки їх досто-
вірності (ст. 75 БКУ).

Серед іншого, разом з проектом рі-
шення про місцевий бюджет, що підлягає 
розгляду на сесії Верховної Ради АРК, 
відповідної місцевої ради, і попередньому 
схваленню Радою міністрів АРК, місцевою 
державною адміністрацією чи виконавчим 
органом відповідної місцевої ради, пода-
ються показники видатків, необхідних на 
наступні бюджетні періоди для завершення 
інвестиційних проектів, що враховані в 
бюджеті, у разі якщо їх реалізація трива-
тиме довше ніж один бюджетний період. 
Депутати місцевих рад повинні ознайоми-
тися з переліком інвестиційних програм на 
наступний бюджетний період і на три на-
ступні бюджетні періоди, тобто практично 
це п’ятирічний план інвестицій [3, 212]. 
Крім того, з проектом рішення про місце-

вий бюджет подається також й інформація 
щодо погашення місцевого боргу, обсягів 
та умов місцевих запозичень (ст. 76 БКУ). 

Отже, й підготовча стадія процесу 
здійснення місцевого запозичення відбу-
вається фактично в рамках першої стадії 
бюджетного процесу – складання проекту 
бюджету, адже прийняття рішення про 
необхідність у здійсненні місцевого запо-
зичення безумовно відбувається як наслі-
док з’ясування на стадії складання проекту 
місцевого бюджету потреби у фінансуванні 
того чи іншого інвестиційного проекту. 

Друга та третя стадії процесу здій-
снення місцевого запозичення мають місце 
вже після прийняття відповідного рішення 
про затвердження бюджету Автономної 
Республіки Крим чи міського бюджету на 
відповідний рік з дефіцитом виключно у 
частині бюджету розвитку. І хоча ці стадії 
не відбуваються безпосередньо в рамках 
бюджетного процесу, для них є притаман-
ним постійний контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства, перш за все, з 
боку Міністерства фінансів України. 

Таким чином, вищевикладене до-
зволяє нам зробити висновок про те, що 
на теперішній час відсутній спеціальний 
правовий механізм державного фінансо-
вого контролю за дотриманням чинного 
законодавства під час здійснення місцевих 
запозичень та ефективністю їхнього вико-
ристання, і в цій частині ми погоджуємося 
з позицією І.Б. Заверухи Але разом з тим 
ми приходимо до висновку, що процес 
здійснення місцевих запозичень є складо-
вою бюджетного процесу, у зв’язку з чим 
процедура здійснення місцевих запозичень 
супроводжуються бюджетним контролем 
з боку системи органів, які згідно з Бю-
джетним кодексом України наділені контр-
ольними повноваженнями за дотриманням 
бюджетного законодавства. Серед таких 
органів: Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим та місцеві ради, Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцеві 
державні адміністрації, виконавчі органи 
відповідних рад або міські голови (в разі, 
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якщо відповідні виконавчі органи не 
створені), Міністерство фінансів України, 
Міністерство фінансів Автономної Рес-
публіки Крим, фінансові органи місцевих 
державних адміністрацій, Державна каз-

начейська служба України, територіальні 
органи Державної казначейської служби 
України в Автономній Республіці Крим, 
містах Києві та Севастополі, Державна 
контрольно-ревізійна служба України.   
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З прийняттям в 2004 р. нового ЦПК 
в Україні з’явився інститут заочного 
розгляду справи. Аналіз даних судової 
статистики довів ефективність впрова-
дження даного інституту. Так, в 2006 р. 
16,3% справ позовного провадження за-
вершились ухваленням заочного рішення 
[1]. Правильному застосуванню норм, що 
регулюють заочний розгляд справи сприяє 
Лист Верховного Суду України від 1 травня 
2007 р. «Про практику ухвалення та пере-
гляду судами заочних рішень у цивільних 
справах» [2].

Аналізуючи інститут заочного розгляду 
справи, можна зробити висновок, що одним 
з основних питань є питання перегляду за-
очного рішення. ЦПК України передбачає 
дві форми перегляду заочного рішення: за-
гальну (перегляд в апеляційному порядку) 
та спеціальну (перегляд судом, який виніс 
заочне рішення, за заявою відповідача). 
Дослідження законодавства, що регулює 
дані форми перегляду та судової практики 
у цій сфері дозволить виявити недоліки 
у правовому регулюванні та сформувати 
пропозиції щодо удосконалення інституту 
заочного розгляду справи.

Проблеми правового регулювання 
інституту заочного розгляду справи до-
сліджувались у працях таких вчених як 

Д.Д. Луспеник, Ю.В Навроцька, А.О. За-
мченко, В.К. Пучинський, І.В. Уткіна, 
І.І. Черних, О.Г. Трішина та інші. В той 
же час, слід відзначити, що у працях 
вказаних науковців, як правило, заочний 
розгляд справи досліджується комплексно 
і недостатньо уваги приділяється питанню 
власне скасування та оскарження заочного 
рішення. Винятком є праця Ю.В. Навроць-
кої про підстави та наслідки скасування 
заочного рішення судом, що його ухва-
лив. Проте в даній роботі практично не 
звертається увага на оскарження заочного 
рішення та відповідно на взаємозв’язок 
загального й спеціального порядку пере-
гляду заочного рішення.

Метою даної статті є дослідження 
особливостей загального та спеціального 
порядку перегляду заочного рішення, виді-
лення їх особливостей, а також виявлення 
недоліків правового регулювання порядку 
скасування й оскарження заочного рішення 
та внесення пропозицій щодо удоскона-
лення законодавства в цій сфері.

Дані судової статистики показують 
високу ефективність впровадження за-
очного розгляду справи. Так, в 2006 р. було 
ухвалено 133,1 тис. заочних рішень. В той 
же час було подано 5,4 тис. заяв про пере-
гляд заочного рішення, з яких розглянуто 
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4,4 тис. і задоволено 2,9 тис. Таким чином, 
було скасовано 65,9% заочних рішень, які 
переглядались в спеціальному порядку 
[1]. В останній час різко виросла кількість 
заяв про перегляд заочного рішення. Так, в 
2009 р. було розглянуто 15213 таких заяв, 
а в 2010 р. – вже 24853 заяв. Відповідно 
в 2009 р. було скасовано в спеціальному 
порядку 8708 заочних рішень (57,2%), а в 
2010 р. – 13803 заочних рішення (55,5%) 
[1]. В 2006 р. було розглянуто також 862 
апеляційні скарги на заочні рішення, з 
яких задоволено 503 скарги (58,4%). З 
цього числа 88,9% заочних рішень було 
скасовано і 11,1% – було змінено [1].

Як вже зазначалося вище, існує дві 
форми перегляду заочного рішення 
– загальна і спеціальна. Дослідження 
перегляду заочного рішення доцільно роз-
почати зі спеціальної форми. Так, згідно зі 
ст. 228 ЦПК, заочне рішення може бути пе-
реглянуте судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, яка подається 
протягом десяти днів з дня отримання копії 
заочного рішення.

У заяві про перегляд заочного рішення 
повинно бути зазначено: 

1) найменування суду, який ухвалив 
заочне рішення;

2) ім’я (найменування) відповідача 
або його представника, які пода-
ють заяву, їх місце проживання чи 
місцезнаходження, номер засобів 
зв’язку;

3) обставини, що свідчать про поваж-
ність причин неявки в судове за-
сідання і неповідомлення їх суду, і 
докази про це;

4) посилання на докази, якими відпо-
відач обґрунтовує свої заперечення 
проти вимог позивача;

5) клопотання про перегляд заочного 
рішення;

6) перелік доданих до заяви матеріа-
лів [5].

Якщо заяву про перегляд заочного 
рішення було неналежно оформлено, суд 
повинен залишити таку заяву без руху та 

надати час для виправлення недоліків, у 
випадку ж невиправлення недоліків у вка-
заний в ухвалі суду час заява про перегляд 
заочного рішення повертається заявникові. 
Ухвала про залишення заяви про перегляд 
заочного рішення без руху може бути 
оскаржена в апеляційному порядку [2].

Аналізуючи зміст заяви, варто звернути 
увагу, що в ній обов’язково повинні бути 
зазначені процесуальні обставини для ска-
сування заочного рішення (поважність при-
чин неявки відповідача в судове засідання 
та неповідомлення їх суду) та матеріальні 
обставини для скасування (посилання на 
докази, якими відповідач обґрунтовує свої 
заперечення). Згідно зі ст. 232 ЦПК України 
заочне рішення підлягає скасуванню, якщо 
судом буде встановлено, що відповідач не 
з’явився в судове засідання та не повідомив 
про причини неявки з поважних причин, і 
докази, на які він посилається, мають іс-
тотне значення для правильного вирішення 
справи [5]. Таким чином, для скасування 
заочного рішення повинні існувати як 
обставини процесуального характеру, так 
і матеріального одночасно. При цьому, 
досліджуючи процесуальні обставини, 
слід мати на увазі, що якщо у справі брав 
участь представник відповідача, то заочне 
рішення може бути скасовано тільки якщо 
і представник відповідача не з’явився з 
поважних причин та не мав можливості 
повідомити про такі причини суд. Взагалі 
редакція п. 3 ч. 2 ст. 229 ЦПК України 
дозволяє зробити висновок, що для скасу-
вання заочного рішення потрібно не тільки 
поважність причин неявки відповідача, але 
й додатково і поважність причин неповідо-
млення суду про неможливість з’явитись в 
судове засідання.

Що ж до матеріальних підстав для 
скасування заочного рішення, то відповідач 
повинен вказати на докази, якими обґрунто-
вуються заперечення проти вимог позивача. 
При цьому, заочне рішення підлягає скасу-
ванню, тільки якщо докази, на які посила-
ється відповідач, мають істотне значення 
для правильного вирішення справи.
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Ні в ЦПК України, ні в Листі Верховного 
Суду України «Про практику ухвалення та 
перегляду судами заочних рішень у цивіль-
них справах» не вказується, чи відповідач, 
посилаючись на докази, якими обґрунтову-
ються заперечення, повинен вказувати на 
докази, які вже були у справі, чи це повинні 
бути нові докази, які не досліджувались 
судом при ухваленні заочного рішення. 
Враховуючи те, що згідно з ч. 2 ст. 225 ЦПК 
України розгляд справи і ухвалення за-
очного рішення проводяться за загальними 
правилами [5], можна зробити висновок, 
що суд, ухвалюючи заочне рішення, пови-
нен дати оцінку всім доказам, які є у справі. 
Таким чином, на мою думку, не може бути 
підставою для скасування заочного рішення 
посилання відповідача на докази, які були 
у справі, оскільки вони вже були оцінені 
судом при ухваленні заочного рішення. Для 
скасування заочного рішення потрібно, щоб 
докази були новими (не досліджувались 
судом при ухваленні заочного рішення) та 
мали істотне значення для правильного ви-
рішення справи.

В той же час в ЦПК України чітко 
врегульовано порядок подачі доказів. Так, 
згідно зі ст. 131 сторони зобов’язані подати 
свої докази суду до або під час попере-
днього судового засідання у справі, а якщо 
попереднє судове засідання у справі не 
проводиться, – до початку розгляду справи 
по суті. Докази, подані з порушенням даної 
вимоги, не приймаються, якщо сторона не 
доведе, що докази подано несвоєчасно з 
поважних причин [5]. Враховуючи сказане, 
можна зробити висновок, що відповідач, 
посилаючись на докази, якими обґрунто-
вуються заперечення, повинен вказати не 
тільки на нові докази, але й навести по-
важні причини, чому такі докази не були 
подані до початку розгляду справи по суті. 
І тільки за одночасної наявності названих 
процесуальних і матеріальних обставин 
суд може скасувати заочне рішення.

Таким чином, до ознак спеціального 
порядку перегляду заочного рішення слід 
віднести наступні:

а) здійснюється тим же судом, що і 
ухвалив заочне рішення;

б) заяву про перегляд може подати 
тільки відповідач;

в) скасувати заочне рішення можливо 
тільки за одночасної наявності двох обста-
вин: 1) поважність причин неявки відпо-
відача в судове засідання і неповідомлення 
їх суду; 2) докази, на які посилається, 
відповідач мають істотне значення для пра-
вильного вирішення справи. Вирішуючи 
питання про скасування заочного рішення, 
справа не переглядається наново;

г) суд, який скасував заочне рішення, 
при новому розгляді має право ухвалити 
таке ж рішення як і при первісному роз-
гляді.

На практиці можуть виникати ситуації, 
які не зовсім чітко врегульовані в законо-
давстві і які потребують роз’яснень зі сто-
рони Верховного Суду України. Зокрема, 
виникає питання: чи може суд винести за-
очне рішення, якщо відповідач не з’явився 
без поважних причин, але присутня третя 
особа на стороні відповідача та чи може 
така третя особа подати заяву про перегляд 
заочного рішення в спеціальному порядку. 
На мою думку, наявність третьої особи на 
стороні відповідача не буде перешкодою 
для ухвалення заочного рішення у випадку 
відсутності відповідача без поважних при-
чин. Також третя особа на стороні відпо-
відача не може подати заяву про перегляд 
заочного рішення, оскільки закон надає 
таке право тільки відповідачу. В той же 
час бажано, щоб для уникнення винесення 
суперечливих рішень Верховний Суд 
України роз’яснив особливості заочного 
розгляду справи у випадку присутності у 
судовому засіданні третьої особи на сто-
роні відповідача.

В ЦПК України передбачено, що по-
зивач може оскаржити в апеляційному 
порядку заочне рішення, а також по-
вторне заочне рішення. Відповідач може 
оскаржити в апеляційному порядку заочне 
рішення (якщо суд залишив заяву про пе-
регляд заочного рішення без задоволення), 
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а також повторне заочне рішення. Таким 
чином, відповідач не може оскаржити в 
апеляційному порядку заочне рішення, 
якщо він попередньо не звертався до суду 
із заявою про перегляд заочного рішення. 
Перш ніж аналізувати право відповідача на 
апеляційне оскарження заочного рішення, 
потрібно хоча б коротко зупинитись на 
юридичні природі апеляційного пере-
гляду та його відмінності від спеціального 
перегляду заочного рішення. До основних 
ознак апеляційного перегляду заочного 
рішення можна віднести наступні:

а) здійснюється судом вищестоящої 
інстанції;

б) апеляційну скаргу можуть подати 
сторони та інші особи, які беруть участь у 
справі, а також особи, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про їх 
права та обов’язки;

в) скасувати рішення в апеляційному 
порядку можна, якщо воно незаконне та/
або необґрунтоване. При цьому рішення 
переглядається в межах доводів апеля-
ційної скарги та вимог, заявлених у суді 
першої інстанції. Апеляційний суд не 
обмежений доводами апеляційної скарги, 
якщо під час розгляду справи буде вста-
новлено неправильне застосування норм 
матеріального права або порушення норм 
процесуального права, які є обов’язковою 
підставою для скасування рішення;

г) дещо інші повноваження за результа-
тами перегляду рішення, ніж при перегляді 
заочного рішення в спеціальному порядку.

Таким чином, як ми бачимо, правова 
природа апеляційного перегляду карди-
нально відрізняється від спеціального 
перегляду заочного рішення.

В зв’язку з цим виникає питання, що 
робити, якщо після ухвалення заочного 
рішення відсутні поважні причини неявки 
відповідача та докази, які можуть суттєво 
вплинути на правильне вирішення справи, 
але в той же час заочне рішення суду пер-
шої інстанції незаконне та необґрунтоване. 
Аналізуючи чинне цивільно-процесуальне 
законодавство, можна зробити висновок, 

що в такій ситуації відповідач повинен 
спершу звернутися в суд, який прийняв 
заочне рішення, із заявою про його пере-
гляд і тільки після відмови у задоволенні 
такої заяви звертатись з апеляційною скар-
гою. Чинний ЦПК України не передбачає 
можливості виправлення при перегляді 
заочного рішення недоліків, що призвели 
до його необґрунтованості та/або неза-
конності (порушення норм матеріального 
чи процесуального права), при пере-
гляді заочного рішення в спеціальному 
порядку досліджуються тільки докази, 
які не були досліджені при ухваленні за-
очного рішення. Таким чином, можливе 
існування ситуації, коли може і не існувати 
підстав для перегляду заочного рішення в 
спеціальному порядку, і в той же час суд, 
виносячи заочне рішення, може порушити 
норми матеріального чи процесуального 
права, що буде являтись підставою для 
апеляційного оскарження. На мою думку, 
норма, згідно з якою відповідач може 
оскаржити заочне рішення тільки після 
розгляду заяви про перегляд заочного рі-
шення, суттєво обмежує права відповідача. 
Для усунення даного недоліку варто ч. 2 
ст. 232 ЦПК України викласти в такій ре-
дакції: «Сторони мають право оскаржити 
заочне рішення в загальному порядку, 
встановленому цим Кодексом».

ЦПК України також не регулює ситу-
ацію, коли одночасно було подано і заяву 
про перегляд заочного рішення відповіда-
чем, і апеляційна скарга на заочне рішення 
позивачем (наприклад, у випадку коли суд 
заочним рішенням задовольнив частково 
вимоги позивача). Слід зазначити, що 
строки в обох випадках одинакові (10 днів).

Якщо проаналізувати чинний ЦПК 
України, то можна побачити, що суд, 
отримавши на 10 день і заяву про пере-
гляд заочного рішення від відповідача, і 
апеляційну скаргу від позивача, повинен, з 
одного боку, невідкладно надіслати копію 
заяви про перегляд заочного рішення та ко-
пії доданих до неї матеріалів іншим особам, 
які беруть участь у справі. З іншого – на на-
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ступний день надіслати апеляційну скаргу 
разом зі справою до апеляційного суду 
(ч. 2 ст. 296 ЦПК України) [5]. Зрозуміло, 
що реалізувати одночасно обидва ці повно-
важення суд першої інстанції не може. З 
точки зору логіки, суд повинен спершу 
переглянути заочне рішення і тільки після 
цього справа має розглядатись в апеляцій-
ному порядку. В той же час, оскільки дана 
ситуація не врегульована ЦПК України, 
будь-які дії суду першої інстанції будуть 
суперечити закону. Для врегулювання да-
ної ситуації варто доповнити ст. 232 ЦПК 
України ч. 4 наступного змісту: «У випадку 
одночасного подання відповідачем заяви 
про перегляд заочного рішення, а позива-
чем апеляційної скарги на заочне рішення 
справа розглядається в порядку розгляду 
заяви про перегляд заочного рішення. У 
випадку залишення заяви без задоволення 
справа разом з апеляційною скаргою над-
силаються до апеляційного суду». На мою 
думку, така зміна дозволить оптимально 
вирішити описану колізію законодавства.

На думку Ю.В. Навроцької, правиль-
ним буде надати судові першої інстанції 
право скасувати заочне рішення, якщо 
порушені встановлені ЦПК України умови 
проведення заочного розгляду справи 
(відсутність згоди позивача на заочний 
розгляд справи; зміна під час заочного 
розгляду справи предмета або підстави 
позову, зміна розміру позовних вимог; 
проведення заочного розгляду справи у 
разі неявки до судового засідання лише 
когось із співвідповідачів; обставини, 
що виключають заочний розгляд справи 
навіть за відсутності відповідача (наяв-
ність клопотання відповідача про розгляд 
справи у його відсутності, наявність тільки 
представника відповідача) [3, 144]. При 
цьому вона поділяє думку О.Г. Трішиної, 
яка вважає, що підставою для скасування 
рішення судом першої інстанції в цьому 
випадку виступатиме безспірний юри-
дичний факт, який очевидно підтверджує 
неправомірність ухваленого рішення. При 
наділенні суду першої інстанції правом 

скасування заочних рішень з цих підстав 
виключається дублювання контрольних 
функцій стосовно процедурних порушень 
вищестоящими судами [4, 184].

На мою думку, така позиція є досить 
спірною. Вся справа в юридичній природі 
загального та спеціального порядку пере-
гляду заочного рішення. При спеціальному 
порядку суд першої інстанції може пере-
глянути заочне рішення, тільки якщо від-
повідач посилається на докази, які мають 
істотне значення для правильного вирі-
шення справи у випадку відсутності від-
повідача з поважних причин; порушення 
норм процесуального права при ухваленні 
заочного рішення може бути підставою 
тільки для апеляційного оскарження.

Підсумовуючи сказане, можна зробити 
висновок, що заочне рішення може бути 
переглянуте в загальному та спеціальному 
порядках. Якщо в загальному (апеляцій-
ному) порядку досліджується законність 
та обґрунтованість заочного рішення, то 
при спеціальному порядку досліджуються 
тільки вказані відповідачем нові докази, які 
мають істотне значення для правильного 
вирішення справи у випадку відсутності 
відповідача з поважних причин.

Для удосконалення чинного законо-
давства в сфері скасування та оскарження 
заочного рішення доцільно:

1) ч. 2 ст. 232 ЦПК України викласти 
в такій редакції: «Сторони мають 
право оскаржити заочне рішення в 
загальному порядку, встановленому 
цим Кодексом»;

2) ст. 232 ЦПК України доповнити ч. 4 
наступного змісту: «У випадку од-
ночасного подання відповідачем за-
яви про перегляд заочного рішення, 
а позивачем апеляційної скарги на 
заочне рішення справа розглядаєть-
ся в порядку розгляду заяви про пе-
регляд заочного рішення. У випадку 
залишення заяви без задоволення 
справа разом з апеляційною скар-
гою надсилаються до апеляційного 
суду».

о.м. великорода
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На мою думку, такі зміни дозволять 
краще врегулювати правовідносини у 

сфері скасування та оскарження заочного 
рішення.
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резюме
В статье исследуются особенности пересмотра заочного решения в специальном 

порядке, а также порядок его апелляционного обжалования. В ней анализируются кол-
лизионные ситуации, которые могут возникать на практике, и подаются предложения по 
их решению, а также по усовершенствованию национального законодательства в данной 
сфере.

SUMMARY
The article studies the peculiarities of review of judgment by default through special proce-

dure and also the procedure of its appeal. Contentious situations, which might occur in practice 
are analyzed, and suggestions as to their solution and the improvement of the national legislation 
in this sphere are given.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу

Подано 30.06.2011. 



51

Цивільно-правове регулювання обігу 
майнових прав, які посідають самостійне 
місце в системі об’єктів цивільних прав, 
привертає все більше уваги юристів-прак-
тиків та науковців. Це пов’язано з істотним 
зростанням видів цивільних правовідно-
син, в межах яких активно обертаються 
різноманітні за змістом майнові права, 
зокрема, вони виступають об’єктом відчу-
ження, набуття, відступлення. Різноманітні 
аспекти проблеми цивільного обороту 
майнових прав досліджувалися в працях 
вчених різних періодів розвитку правової 
науки: від класиків цивілістики до сучас-
них дослідників [4, 78–84]. Зокрема, вони 
розроблялися в роботах М.М Агаркова, 
К.Н. Аннєнкова, В.А. Бєлова, Ю.С. Гамба-
рова, Ю.О. Гладьо, Д.Д. Грімма, А.М. Гу-
ляєва, К.Д. Кавеліна, А.В. Коструба, 
О.А. Красавчикова, В.А. Лапача, К.П. По-
бєдоносцева, А.О. Рибалова, О.О. Тве-
резенко, Ю.Є. Туктарова, В.М. Хвостов, 
Г.Ф. Шершеневича та інших. 

В нинішніх умовах потреба дослі-
дження особливостей цивільно-правового 
обігу майнових прав актуалізується у 
зв’язку з тим, що закон безпосередньо 
розглядає їх як предмет (об’єкт) низки 
цивільно-правових договорів: купівлі-про-
дажу, міни, дарування, найму, факторингу 
тощо. Разом з тим, закон поширює на май-
нові права юридичний режим речей, адже 
визнає такі права у ч. 2 ст. 190 Цивільного 

кодексу України (далі – ЦК України) «не-
споживною річчю». У зв’язку з цим постає 
низка питань, які потребують вирішення: 
які особливості вчинення правочинів, 
пов’язаних з відчуженням майнових прав, 
чи поширюються на них всі без винятку 
положення щодо відчуження речей та, 
зокрема, щодо фактичного передання 
об’єкта відчуження за договорами купівлі-
продажу. Спроба знайти відповідь на такі 
питання є метою нашою праці. 

Відповідно до закону (ч. 2 ст. 656 
ЦК України) майнові права можуть бути 
предметом договору купівлі-продажу. 
Предметом купівлі-продажу відповідно до 
ч. 1 ст. 656 є товар, який продавець за дого-
вором передає або зобов’язується передати 
покупцеві у власність (ч. 1 ст. 655). Звідси 
слідує два висновки: по-перше, майнове 
право, яке є предметом купівлі-продажу, 
також є «товаром»; по-друге, майнове 
право може бути об’єктом права власності. 
Останнє, як бачиться, потребує окремої 
уваги й докладнішого вивчення, однак у 
даній роботі ми приймаємо це законодавче 
рішення як безспірне. Адже законодавець 
послідовно проводить його в інших нор-
мах про договір купівлі-продажу. Так, ч. 2 
ст. 656 вказує, що до договору купівлі-
продажу майнових прав застосовуються 
загальні положення про купівлю-продаж, 
якщо інше не випливає зі змісту або харак-
теру цих прав; за положеннями ч. 1 ст. 658 

с.і. ШимоН, 
кандидат юридичних наук, доцент
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право продажу товару, крім випадків при-
мусового продажу та інших випадків, вста-
новлених законом, належить власникові 
товару, а ч. 1 ст. 662 встановлює обов’язок 
продавця передати покупцеві товар, визна-
чений договором купівлі-продажу. 

Доцільно зазначити, що незалежно від 
чіткої й визначеної позиції законодавця 
щодо майнових прав як об’єктів, в науці не 
досягнуто єдності в поглядах на такі блага. 
Практично висловлюються дві діаме-
трально протилежні точки зору. Одні вчені 
стверджують, що майнове право, взяте від-
окремлено від його об’єкта, не здатне бути 
предметом задоволення інтересу особи, не 
може стати предметом чужого інтересу, 
отже не є об’єктом правовідносин взагалі 
[7, 71]. На підтвердження цієї позиції вчені 
наводять такі аргументи. Соціальне благо 
може бути «моїм», потім стати «чужим», 
тоді як суб’єктивне право завжди «моє» 
і «чужим» воно стати не може. Тому 
«перехід», «передання» права вважається 
умовним терміном, який лише символізує 
взаємозалежність правових можливостей 
кожного наступного його володільця від 
умов взаємодії з колишніми. Ця залежність 
виражається в тому, що хоча суб’єктивне 
право й належало конкретній особі, воно не 
завжди може бути встановлене діями тільки 
цієї особи; так, у двосторонніх правочинах 
вимагається взаємна домовленість про дії, 
їх виконання й прийняття; внаслідок вчи-
нення одностороннього правочину право 
встановлюється лише тоді, коли умови, ви-
значені правочином як порядок подальшої 
поведінки учасників правовідношення, 
приймаються всіма учасниками відносин. 
Між тим, вважають ці правознавці, усе 
це – юридичні факти, які спричиняють 
встановлення суб’єктивних прав, їх зміну 
чи припинення стосовно соціальних благ, а 
не прав, хоч би й майнового характеру. 

Російські колеги знаходять підтвер-
дження цієї думки також в п. 14 Постанови 
Вищого арбітражного суду РФ від 25 
лютого 1998 р. «О некоторых вопросах 
практики разрешения споров, связанных 

с защитой права собственности и других 
вещных прав» [3], який вказує, що пред-
метом зобов’язання є майно. На нашу ж 
думку, з даного твердження згаданого дер-
жавного органу РФ наведений висновок 
не випливає, насамперед, через спірність 
такого явища, як «предмет зобов’язання». 
Крім того використаний у вказаному до-
кументі термін «майно» загалом може 
включати і майнові права також, однак 
саме в контексті наведеного положення 
він стосується лише речей, оскільки ВАС 
РФ розглядає у даному положенні випадки 
здійснення купівлі-продажу нерухомості, а 
не майнових прав.

Протилежна думка науковців полягає 
в тому, що виключно лише майнові права 
(враховуючи і право власності), а не речі, 
виступають об’єктом відчуження в усіх 
випадках [2, 26; 4, 86, 89–90; 6, 19–37]. 
Прихильники такої позиції, зокрема, від-
водять другорядне місце факту передання 
товару у відносинах купівлі-продажу ре-
чей, вважаючи, що головним є передання 
права. Погляд на це питання впливає на 
вирішення проблеми купівлі-продажу май-
нового права, адже якщо в купівлі-продажу 
речі об’єктом відчуження вважати право 
(власності), а не річ, то з необхідністю 
постануть питання, пов’язані з тим, що: 
1) товаром слід вважати виключно права, 
а не речі; 2) речі, відповідно, слід було б 
вважати об’єктом тільки права власності 
і не вважати об’єктами обігу, бо такими 
є лише права (власності) на них; 3) або ж 
невідомо, що буде об’єктом відчуження 
при укладенні договорів купівлі-продажу 
майна, або 4) не існує договорів купівлі-
продажу речей, бо всі такі договори мають 
об’єктом виключно майнові права (вклю-
чаючи і право власності). 

Загалом, ця проблема потребує окре-
мого дослідження, для потреб нашої праці 
обмежимося кількома зауваженнями. Один 
зі шляхів її розв’язання пролягає через 
аналіз способів реалізації обов’язку пере-
дання товару. Коли товаром виступає річ, 
обов’язок передати її передбачений законом 
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і немислимою видається купівля-продаж 
без фактичного передання речі (незалежно 
від того, коли саме це відбувається: до чи 
після укладення договору). Якщо вважати 
об’єктом відчуження право (власності) на 
річ, то безперечно договір повинен зумов-
лювати обов’язки передати таке право та 
передати річ. Якщо припустити існування 
двох таких обов’язків, то з цього слідував 
би висновок, про можливість пред’явлення 
позову до продавця у разі, коли він передав 
річ, однак не «передав право»; причому 
така можливість у покупця мала б існувати 
і в разі, коли товар залишається у нього, 
що уявляється позбавленим будь-якого 
сенсу. Існування обов’язку «передати» 
право власності в таких відносинах взагалі 
видається сумнівним; таке «передання» 
відбувається саме по собі, без будь-якої 
додаткової дії. Вірніше, здійснюючи право 
розпорядження, продавець, припиняє іс-
нування свого права власності; водночас 
право на цей самий об’єкт виникає у по-
купця як нового власника. Здійснюючи акт 
розпорядження, як зазначав В.П. Грибанов, 
власник визначає фактичну та юридичну 
долю майна, і тим самим повністю реалізує 
належне йому право власності, вичерпує 
його зміст. Право власності припиняється 
і «перейти до покупця» не може. На думку 
цього вченого, похідний спосіб набуття 
права власності пов’язаний не з динамікою 
такого права, а з волею власника на відчу-
ження майна [1, 387, 389–390]. Зазначимо, 
що законодавець у ст. 334 ЦК України веде 
мову саме про «момент набуття», «мо-
мент виникнення» права власності у набу-
вача за договором, а не про «перехід права 
власності». Внаслідок укладення договору 
купівлі-продажу виникає зобов’язання з 
передання речі у власність, а право влас-
ності на неї виникає внаслідок виконання 
зобов’язання.

Норми про договір купівлі-продажу 
тому й не містять вказівки на обов’язок 
продавця «передати право», що право 
власності не передається, а припиняється 
в одного суб’єкта і виникає в іншого. Пе-

редача ж права (власності) відбувається 
сама по собі, без будь-якої додаткової дії. 
Як зазначає К.І. Скловський, «спір з при-
хильниками матеріального акта передання 
права (власності) вичерпується пропо-
зицією показати такий акт наяву, що поки 
що не було продемонстровано за умови 
найвищих пластичних здібностей особи, 
яка вірує в існування обов’язку передати 
право (власності)» [5, 142]. Таким актом є 
передача речі, але може бути й інший акт, 
обраний для такої ролі суб’єктами чи за-
коном. 

Відомо, що за загальним правилом, 
обов’язок передання майна продавцем 
покупцеві виникає на підставі укладення 
договору купівлі-продажу; з моментом 
передання (вручення) товару пов’язується 
момент виникнення права власності – 
відповідно до ст. 334 ЦК України право 
власності у набувача майна за договором 
виникає з моменту передання майна, якщо 
інше не встановлено договором або за-
коном. Момент, коли обов’язок продавця 
передати товар покупцеві вважається 
виконаним, визначається договором ку-
півлі-продажу; якщо ж сторони не вчинили 
окремого застереження щодо нього, то 
діють загальні правила, які залежать від 
певних умов. Так, якщо договором вста-
новлений обов’язок продавця доставити 
товар, то моментом передання є момент 
вручення товару покупцеві; якщо за дого-
вором товар має бути переданий покупцеві 
за місцезнаходженням товару – таким є 
момент надання товару в розпорядження 
покупця. Товар вважається наданим у 
розпорядження покупця, якщо у строк, 
встановлений договором, він готовий до 
передання покупцеві у належному місці, і 
покупець поінформований про це. Готовий 
до передання товар повинен бути відпо-
відним чином ідентифікований для цілей 
цього договору, зокрема шляхом марку-
вання. 

Переданням майна вважається вру-
чення його набувачеві або перевізникові, 
організації зв’язку тощо для відправлення, 
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пересилання набувачеві майна, відчу-
женого без зобов’язання доставки. До 
передання майна прирівнюється вручення 
коносамента або іншого товаророзпоряд-
чого документа на майно. Інші положення 
цієї ж статті пов’язують момент виник-
нення права з іншими фактами: якщо дого-
вір підлягає нотаріальному посвідченню, 
то право власності виникає у набувача з 
моменту такого посвідчення або з моменту 
набрання законної сили рішенням суду про 
визнання договору, не посвідченого нота-
ріально, дійсним; якщо право власності 
підлягає державній реєстрації, то воно 
виникає з моменту такої реєстрації (ст. 334 
ЦК України).

Однак це не означає, що закон відмінив 
необхідність передання майна для пере-
ходу права власності на нього. Так, від-
повідно до ст. 662 ЦК України продавець 
зобов’язаний передати покупцеві товар, 
визначений договором купівлі-продажу. 
Обов’язок продавця передати товар по-
купцеві вважається виконаним у момент: 
вручення товару покупцеві, якщо дого-
вором встановлений обов’язок продавця 
доставити товар; надання товару в розпо-
рядження покупця, якщо товар має бути пе-
реданий покупцеві за місцезнаходженням 
товару. Якщо з договору купівлі-продажу 
не випливає обов’язок продавця доставити 
товар або передати товар у його місцезна-
ходженні, обов’язок продавця передати 
товар покупцеві вважається виконаним 
у момент здачі товару перевізникові або 
організації зв’язку для доставки покупцеві 
(ст. 664 ЦК України). 

Найбільш чітко підкреслює важливість 
факту передання майна для набуття права 
власності на нього положення закону, 
встановлене на випадок відмови продавця 
(відчужувача) передати майно набувачеві. 
Відповідно ст. 620 ЦК України у разі не-
виконання боржником обовʼязку передати 
кредиторові у власність (або у користу-
вання) річ, визначену індивідуальними 
ознаками, кредитор має право витребувати 
цю річ у боржника та вимагати її пере-

дання відповідно до умов зобов’язання. 
Та, головне, – кредитор втрачає право на 
витребування у боржника речі, визначеної 
індивідуальними ознаками, у разі, якщо ця 
річ вже передана третій особі у власність. 
Якщо ж річ, визначену індивідуальними 
ознаками, ще не передано, переважне 
право на її одержання має той з кредито-
рів, зобов’язання на користь якого виникло 
раніше, а коли це неможливо визначити, 
– кредитор, який першим пред‘явив позов. 

Наведеним положення законодавець 
остаточно закріпив пріоритет фактичного 
передання речі, порівняно із укладенням 
договору, оскільки визначальне значення 
для виникнення права власності та витре-
бування речі має саме фактичне передання 
майна, а не укладення договору купівлі-
продажу. Однак, наскільки таке рішення 
концептуально узгоджене з іншими по-
ложеннями і відповідає природі договору 
купівлі-продажу – це питання потребує 
з’ясування.

Зрозуміло, що нині надзвичайно по-
ширені договори купівлі-продажу, в яких 
покупець не є користувачем придбаного 
майна, а купляє з метою подальшого про-
дажу; такого покупця цікавить виключно 
правомочність розпорядження товаром. 
Остання найчастіше здійснюється «симво-
лічно» – шляхом передання товаророзпо-
рядчих документів. Це замінює традицію 
майна й символізує перенесення на набу-
вача права власності на майно (товар), що 
дає підстави деяким науковцям вважати, 
що оплата, здійснена набувачем, проти-
стоїть наданню товаророзпорядчого доку-
мента, а отже предметом відчуження є не 
товар, а права на нього. Це, на нашу думку, 
не є вірним, адже така «фікційна традиція» 
тільки підтверджує виконання обов’язків з 
передання речі.

Це слід мати на увазі, оцінюючи до-
говір з відчуження майнового права, яке 
є категорією ідеальною, хоча й належить 
до видів майна. Майнове право може бути 
об’єктом відчуження, зокрема, у випад-
ках: – якщо суб’єкт, що наділений правом 
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володіння, користування річчю (без права 
розпорядження), передає своє право 
(користування) іншій особі, припиняючи 
його у себе; – коли на момент відчуження 
самого предмета матеріального світу ще 
не існує, однак він достеменно виникне в 
майбутньому; у цьому разі об’єктом від-
чуження може бути право на цей об’єкт, 
яке підтверджено відповідним юридичним 
титулом. 

Деякі обмежені речові права (право 
користування, право оренди) можуть бути 
відчужуваними; внаслідок їх відчуження 
правовідносини змінюються, але не при-
пиняються. При цьому відчужуваним буде 
таке обмежене речове право, яке виникло 
на підставі договору із власником; не є 
передаваним обмежене речове право, яке 
виникло внаслідок інших юридичних фак-
тів. Обіготоздатними речовими є лише такі 
права, які можливо відчужувати без зміни 
власника. Щодо зобов’язальних прав, 
то такі майнові права є обіготоздатними 
внаслідок того, що являють собою певну 
мінову вартість; вони виступають повно-
цінними об’єктами цивільно-правового 
обігу. 

Як об’єкт купівлі-продажу та об’єкт 
цивільних прав, що випливають з цього 
договору, майнове право має істотні від-
мінності, адже являє собою ідеальну 
категорію (існує абстрактно, виключно 
як юридичне явище). Тому для передання 
майнового права за договором купівлі-про-
дажу додаткових спеціальних актів, які б 
знову підтверджували цей намір, не вима-
гається. А по суті їх не може існувати – до-
статньо самого правочину про відчуження 
майнового права. Оскільки майнове право, 
яке відчужується, може бути відокремлено 
від речі (на противагу праву власності, яке 
нерозривно пов’язано з річчю), остільки 
договір купівлі-продажу такого права є 
тим фактом, який є підставою для набуття 
майнового права. Сам процес фактичного 
передання права, може існувати лише в 
уяві, оскільки право є категорією юри-
дичною, себто абстрактною. А вручення 

документів, наприклад, тих, що посвід-
чують існування майнового права, не є 
переданням самого права. Вони можуть 
бути використані як доказ правомірності 
відчуження даного об’єкта цивільних прав, 
що забезпечує дійсність договору як юри-
дичного факту. 

Якщо майнові права й «передаються», 
то це відбувається в момент набуття дій-
сності договором про відчуження майно-
вого права, без виникнення зобов’язання 
фактично «передати» таке право. Від-
повідно, відчуження майнового права 
зводиться до встановлення майнового 
права. Це підштовхує до певних висновків. 
Насамперед, на відносини купівлі-про-
дажу майнового права не поширюються 
положення про неможливість виконання 
зобов’язання з «передання» права. Якщо 
договір купівлі-продажу права є дійсним, 
то «не одержати» предмет виконання (май-
нове право) неможливо; воно вважається 
набутим з моменту дійсності договору 
(якщо сторони спеціальним застереженням 
не відстрочили цей момент у договорі). 

Підсумовуючи, можна дійти висновків, 
що до відносин з купівлі-продажу майно-
вого права не застосовуються положення 
про прострочення з боку продавця як 
боржника (відчужувача майнового права) 
щодо передання предмета відчуження та 
з боку покупця як кредитора – щодо при-
йняття майнового права. Вони в принципі 
не перебувають у статусі боржника та кре-
дитора щодо обов’язку «передання права», 
оскільки продавцем і покупцем вони 
стають з моменту укладення договору, а 
саме з цього моменту майнове право, яке 
відчужується, за загальним правилом, вва-
жається встановленим для набувача. Якщо 
момент набуття відчужуваного права сто-
рони пов’язали з іншою обставиною, то з 
її настанням право виникає у покупця без 
будь-яких додаткових актів з боку сторін.

Нарешті, якщо на відносини з купівлі-
продажу майнових прав поширюються 
загальні положення про купівлю-продаж 
(ч. 2 ст. 656 ЦК України), тобто правила 
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про відчуження речей, то щодо них діють 
і положення ч. 2 ст. 662: продавець пови-
нен одночасно з товаром (читай: майновим 
правом) передати покупцеві документи, що 
стосуються майнового права та підлягають 
переданню разом із майновим правом 
відповідно до договору або актів цивіль-
ного законодавства. Звідси – передання 
документів, які підтверджують дійсність 
відчужуваного права, не слід вважати пе-
реданням майнового права («товару»).

Останнє питання заслуговує на те, щоб 
стати предметом окремого дослідження, 
поряд з іншими проблемами цивільно-
правового обороту майнових прав, зокрема 
таких, як особливості здійснення відсту-
плення права вимоги та відчуження інших 
видів майнових прав (права застави, права 
оренди та ін.), юридична природа майно-
вих прав як об’єктів цивільного обороту 
тощо.
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резюме
В работе рассматриваются особенности обязанности фактической передачи товара 

в обязательствах купли-продажи и, в частности, специфика ее исполнения в договорах 
отчуждения имущественных прав. Автор доказывает, что к отношениям купли-продажи 
имущественных прав неприменимы ряд общих положений о договоре купли-продажи.

SUMMARY
Presented work covers issues on peculiarities of obligation to actual transfer of merchandise 

in commitments of purchase and sale and also peculiarities of its execution in alienation of 
property rights contracts. Author determines the grounds that some general provisions on 
purchase and sale contract are not able to apply to legal relationships on purchase and sale of 
property rights.
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Провадження у зв’язку з нововиявле-
ними обставинами є одним із особливих 
у цивільному судочинстві, в процесі якого 
відбувається перегляд рішень та ухвал 
суду на підставі нових, виявлених вже 
після ухвалення рішення суду у справі 
обставин. Це провадження має величезне 
значення для встановлення істини у спорі 
й справедливого і неупередженого роз-
гляду та вирішення справи, оскільки не 
всі обставини справи можуть бути відомі 
його учасникам на момент судового про-
вадження. Безумовно, об’єктивна оцінка 
обставин, що є доказами у справі, має 
принципове значення, бо встановлення 
обставин справи, що не були відомі та 
не могли бути відомими її учасникам під 
час її розгляду, може істотно вплинути на 
рішення суду. Внаслідок цього законом 
передбачено процесуальний порядок, в 
якому учасники провадження мають право 
звернутися до суду із вимогою про перегляд 
рішення суду, що вступило в законну силу. 
Але чинний Цивільний процесуальний 
кодекс України не містить детального ви-
значення обставин, що є нововиявленими 
у справі, внаслідок чого судова практика в 
таких справах є неоднозначною [3]. Вра-
ховуючи це, правове явище, яке отримало 
назву «нововиявлені обставини», вимагає 
детального аналізу та вдосконалення.

Наше дослідження ґрунтується на 
роботах вітчизняних та зарубіжних фахів-
ців, зокрема, М.Й. Штефана, С.Я. Фурси, 
С.С. Бичкової, В.В. Комарова, В.І. Тертиш-
нікова та ін., які стали його підґрунтям. 
Нововиявлені обставини стали предметом 
дослідження багатьох науковців, зокрема, у 
кримінальному процесі, але деякі питання 
нововиявлених обставин у сфері цивіль-
ного процесу залишились дискусійними.

Нашою основною метою є визначення 
особливих характерних ознак обставин, 
які є нововиявленими в справі, а також ви-
значення їх для можливого закріплення у 
чинному законодавстві.

Характеризуючи провадження в 
зв’язку із нововиявленими обставинами, 
передусім хочеться зазначити наступне. 
Цивільне судочинство містить декілька 
проваджень, основною метою яких є пере-
гляд винесених судових рішень з метою 
встановлення законності та справедливості 
у справі, але вони відрізняються за своєю 
суттю, що тягне за собою відмінності у 
процесуальному порядку. Проте всі вони 
істотно відрізняються одне від одного. 
Як зазначають науковці, мета і зміст апе-
ляційного провадження відрізняється від 
мети і змісту провадження у зв’язку із 
нововиявленими обставинами, оскільки у 
першому випадку йдеться про перевірку 
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законності та обґрунтованості рішення 
суду першої інстанції, тобто про встанов-
лення наявності судових помилок, а отже, 
про якість роботи суду першої інстанції; 
а в другому не передбачається перевірки 
якості судового рішення, а необхідність 
такого перегляду зумовлюється наявністю 
обставин, які суд не міг врахувати під час 
ухвалення рішення [4]. 

У провадженні в зв’язку із нововияв-
леними обставинами суд перевіряє вже 
винесене судове рішення не з огляду на 
вимоги законності та обґрунтованості, 
відповідності висновків суду дослідженим 
матеріалам справи і додатково наданим до-
казам, а в зв’язку із появою нововиявлених 
обставин [1, 397–398].

На нашу думку, метою апеляційного і 
касаційного проваджень, як і провадження 
у зв’язку із нововиявленими обставинами, 
є перегляд ухвалених судових рішень у 
справі, але зміст цих проваджень різний. 
Метою всіх судових вказаних проваджень 
є основний результат, якого прагнуть 
досягти учасники процесу – винесення 
справедливого і законного рішення суду. 
Але підстави та порядок цих проваджень 
істотно відрізняється: у апеляційному та 
касаційному провадженнях підставами пе-
регляду є порушення норм матеріального 
та процесуального права при винесенні 
рішення, що обумовлює відповідний 
перегляд справи з вимогою встановлення 
можливих порушень, тоді як підставою 
для відкриття провадження у зв’язку із 
нововиявленими обставинами є виявлення 
нових обставин у справі, які відповідно 
впливають на його зміст – перегляд справи 
на предмет відповідності винесеного судом 
рішення цим новим обставинам справи. 

Провадження у зв’язку з нововиявле-
ними обставинами відрізняється від інших 
проваджень, зокрема, від апеляційного та 
касаційного, наступними ознаками: по-
перше, підставою для такого перегляду є 
не порушення судами норм матеріального 
або процесуального закону, а виявлені нові, 
не досліджені судом, обставини справи; 

по-друге, істотний вплив цих обставин на 
суть справи та винесене рішення, що може 
потягнути за собою скасування даного 
рішення та винесення іншого рішення.

Основною метою провадження у 
зв’язку з нововиявленими обставинами є 
перегляд та ухвалення судового рішення 
на підставі нововиявлених обставин, які іс-
тотно впливають на цивільну справу. Отже, 
нововиявлені обставини і їх істотний 
вплив на суть справи є єдиною і достат-
ньою підставою відкриття відповідного 
провадження. 

Ще однією визначальною ознакою 
провадження у зв’язку з нововиявленими 
обставинами є об’єкт такого перегляду – 
ним можуть бути судові рішення, які були 
винесені після розгляду судової справи 
і набрали законної сили, тобто або після 
апеляційного перегляду, або після спливу 
строку апеляційного оскарження. Відпо-
відно до ч. 1 ст. 361 ЦПК України можуть 
бути переглянуті у зв’язку з нововиявле-
ними обставинами: рішення суду або його 
ухвала, якими закінчено розгляд справи, 
що набрали законної сили; судовий наказ. 
Це пов’язано із сутністю провадження – 
нововиявлені обставини справи впродовж 
судового провадження у першій та другій 
інстанції можуть бути прийняті судом і 
враховані при встановленні істини і вине-
сенні рішення. Після вступу рішення в за-
конну силу такі обставини розглядаються 
тільки в порядку провадження у зв’язку із 
нововиявленими обставинами.

Обставини, з’ясування яких може потяг-
нути за собою перегляд судового рішення, є 
особливими і відрізняються від усіх інших 
істотними ознаками. Чинне законодавства 
визначає перелік обставин, що можуть бути 
визнані судом нововиявленими, але деякі 
із них визначені поширювально. У ч. 2 
ст. 361 ЦПК України чітко визначено такі 
підстави для перегляду рішення, ухвали 
суду чи судового наказу у зв’язку з ново-
виявленими обставинами, як встановлені 
вироком суду, що набрав законної сили, 
завідомо неправдиві показання свідка, за-
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відомо неправильний висновок експерта, 
завідомо неправильний переклад, фальши-
вість документів або речових доказів, що 
потягли за собою ухвалення незаконного 
або необґрунтованого рішення; скасування 
судового рішення, яке стало підставою 
для ухвалення рішення чи ухвали, що під-
лягають перегляду; встановлена Конститу-
ційним Судом України неконституційність 
закону, іншого правого акта чи їх окремого 
положення, застосованого судом при ви-
рішенні справи, якщо рішення суду ще не 
виконане. Однак істотні для справи об-
ставини, що не були і не могли бути відомі 
особі, яка звертається із заявою, на час 
розгляду справи як підстава для перегляду 
рішення, ухвали суду чи судового наказу у 
зв’язку з нововиявленими обставинами ви-
магає більш детального наукового аналізу.

Нововиявлені обставини можна по-
ділити на дві великі групи за критерієм 
визначеності в законі: до першої групи 
віднесемо обставини, що визначені у су-
довому рішенні, в тому числі скасування 
судового рішення, яке підтверджує або 
спростовує юридичні факти, що мають 
істотне значення для вирішення справи 
або встановлені КС України; до другої – 
обставини, які можуть бути визнані ново-
виявленими за вимогою заявника. 

Саме істотність для справи є однією із 
визначальних ознак обставин, що можуть 
бути визнані нововиявленими у справі. На-
уковці визначають істотними для справи 
обставини такі, при дослідженні яких суд 
міг винести повністю або в частині проти-
лежне рішення [1, 398]. Інші зазначають, 
що істотне значення для справи мають ті 
факти, які ставлять під сумнів або спросто-
вують висновки суду [2, 438–439].

Обставини, на які посилаються як 
на нововиявлені у справі, можуть стати 
підставою для відкриття відповідного про-
вадження тільки в тому разі, коли вони не 
були і не могли бути відомі особі, яка про 
них заявила. При цьому постає питання 
про можливість посилання на загальнові-
домі факти як на нововиявлені обставини. 

Такі посилання уявляються неможливими, 
про що правильно вказують деякі науковці 
[2, 438].

Але поряд із цим, слід зазначити про ті 
вимоги, які унеможливлюють визнання об-
ставин нововиявленими. Не можуть бути 
визнані нововиявленими обставини, що 
виникли чи змінилися вже після постанов-
лення рішення, ухвали чи судового наказу; 
обставини, на які сторона посилалася під 
час надання пояснень у справі.

Законом не встановлено вичерпного 
переліку таких обставин, що можуть на-
лежати до нововиявлених або їх істотності 
для справи з урахувань вимог розумності 
та доцільності. Слід враховувати те, що 
життєві обставини є різноманітними за 
своєю суттю і визначити вичерпний пере-
лік обставин, які можуть бути нововияв-
леними в справі не уявляється можливим, 
внаслідок цього наукова доктрина вміщує 
їх визначальні ознаки, за умови наявності 
яких обставини можуть бути визнані судом 
нововиявленими, доповнення до якої ми 
пропонуємо.

Нововиявленими можуть бути об-
ставини, що обґрунтовують вимоги або 
заперечення сторін чи мають інше істотне 
значення для правильного вирішення 
справи, які існували на час постановлення 
рішення, ухвали чи судового наказу, але про 
них не знали і не могли знати заявник і суд 
(наприклад, виявлення факту, що сторона 
була недієздатною, угода чи актовий запис 
недійсні, що є або скасований заповіт, на-
явність даних про недійсність розірваного 
судом шлюбу, вказівки Конституційного 
Суду України про преюдиціальність його 
рішення при розгляді судами загальною 
юрисдикції позовів, пов’язаних із право-
відносинами, що виникли внаслідок дії 
неконституційного акта тощо).

Для визначення нововиявлених обста-
вин слід з’ясувати його визначальні ознаки, 
зокрема, за наступними критеріями. За ча-
совим фактором нововиявлені обставини 
– це такі, що на момент розгляду справи іс-
нували, на відміну від нових обставин, які 
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не існували на момент розгляду справи. За 
зв’язком із предметом доказування ново-
виявлені обставини відрізняються тим, що 
повинні були входити до такого предмета. 
Нові обставини, на відміну від останніх, не 
входять до предмета доказування, оскільки 
не існували і не могли бути прихованими 
для суду та учасників процесу, тому що 
не існували. Істотний вплив на винесене 
судове рішення, який пов’язаний із ново-
виявленими обставинами, це зміна або 
відміна ухваленого раніше рішення як на-
слідок провадження, тобто при перегляді 
судового рішення суд фактично здійснює 
правосуддя з такими ж самими позовними 
вимогами; поява нових обставин, навпаки, 
привносить нові підстави, що тягнуть по-
яву нового позову. 

Судова практика свідчить, що непо-
одинокими є випадки, коли при розгляді 
заяви про перегляд рішення суду у зв’язку 
з нововиявленими обставинами заявник 
посилається на процесуальні недоліки, до-
пущені під час розгляду цивільної справи, 
а суд визнає цю обставину нововиявленою, 
зокрема, неналежне виконання судом 
обов’язків щодо встановлення складу 
учасників судового розгляду, належного 
відповідача, вивчення обставин справи 
тощо [4]. Безумовно, такі обставини не 
можуть вважатися нововиявленими і не 
є підставою для відповідного перегляду 
судового рішення, оскільки порушення 
процесуального законодавства не є під-
ставою для перегляду рішення суду у 
зв’язку із нововиявленими обставинами. 
Не можуть бути визнані нововиявленими 
такі обставини як неналежне повідомлення 
учасників судового розгляду, що перешко-
дило їм взяти участь у судовому засіданні; 
неналежне дослідження обставин справи; 
неналежне сприяння всебічному і повному 
з’ясуванню обставин справи тощо. В 
таких випадках рішення суду може бути 
переглянуте у порядку апеляційного або 
касаційного провадження.

Основою вимогою, якою сторони по-
винні обґрунтовувати значення обставин 

як нововиявлених у справі, це те, що вони 
обов’язково повинні вплинути на вирі-
шення справи по суті, а саме: як наслідок 
перегляду рішення, ухвали чи судового на-
казу буде винесено принципово інше нове 
рішення, ухвала чи судовий наказ. Але як 
визначити істотність впливу нововиявле-
ної обставини на судове рішення?

Помилкове тлумачення деякими 
суддями положень п. 1 ч. 2 ст. 361 ЦПК 
України щодо істотності для справи об-
ставин, які розглядаються як нововиявлені, 
є проблемою, оскільки у судах не склалася 
однакова практика вирішення питання про 
важливість нововиявленої обставини, яку, 
з одного боку, суд визнає неістотною, тобто 
не здатною суттєво вплинути на вирішення 
справи, а з іншого – приймає до розгляду 
заяву та переглядає у зв’язку з нововияв-
леними обставинами рішення, ухвалене 
на основі достатнього обсягу доказів, тоді 
як заява про такий перегляд не містить на-
лежного мотивування [4]. На нашу думку, 
для визначення, чи є така нововиявлена 
обставина такою, що істотно впливає на 
судове рішення, суду необхідно вивчити 
матеріали справи, рішення в якій просить 
переглянути заявник, зокрема, визначити, 
на підставі яких доказів таке рішення було 
ухвалене. З урахуванням цього суд може 
зробити висновок про те, чи підлягає від-
повідне рішення перегляду. Так, підставою 
до перегляду рішення у зв’язку з новови-
явленими обставинами можуть бути обста-
вини, що істотно впливають на вирішення 
справи, і не вважаються істотними обстави-
нами необґрунтовані твердження заявника, 
незначні уточнення обставин справи тощо. 
Детальніше істотність впливу нововияв-
лених обставин на судове рішення можна 
визначити за такими ознаками:

 – нововиявлена обставина може 
спростувати факти, прийняті судом 
до уваги та використані як підстава 
або мотиви винесення судового 
рішення;

 – нововиявлена обставина може 
стати додатковим підтвердженням 
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або достеменно доводить факти, 
не прийняті судом до уваги при 
винесенні судового рішення;

 – нововиявлена обставина може 
визначити нові обставини справи, 
щодо яких істина встановлена не 
була і які не знайшли свого ви-
рішення в судовому рішенні, але 
є такими, що визначені вимогами 
позивача.

Таким чином, можна з’ясувати, чи 
дійсно вплив нововиявленої обставини на 
ухвалене судове рішення є істотним і чи 
підлягає перегляду таке рішення в порядку 
провадження у зв’язку із нововиявленими 
обставинами. 

Враховуючи вищевказане, пропонуємо 
визначити нововиявлені обставині як такі 
юридичні факти, які існували на момент 
розгляду цивільної справи, але не були і не 

могли бути відомими заявникові і істотно 
впливають на суть справи, спростовуючи 
або доводячи факти, які стали підставою 
або мотивом винесення судового рішення. 

Питання, пов’язані із удосконаленням 
судового процесуального захисту, завжди 
будуть становити об’єкт прискіпливої 
уваги науковців, оскільки забезпечення 
ефективного захисту прав, законних інтер-
есів та свобод учасників правовідносин є 
запорукою існування стабільної та надійної 
правової системи. Подальше дослідження 
шляхів удосконалення цивільного судо-
чинства, зокрема, провадження у зв’язку із 
нововиявленими обставинами, уявляється 
доцільним з огляду на виключну важли-
вість для забезпечення справедливого та 
неупередженого розгляду й вирішення 
справ судом і неоднозначності судової 
практики в таких справах. 
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резюме
Статья посвящена анализу вновь открывшихся обстоятельств как основания для про-

изводства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами и для обеспечения прав на 
защиту.

SUMMARY 
The article analyzes the newly discovered circumstances, as a base for production because 

of the newly identified circumstances and to ensure the rights of defense.

рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Частина 4 ст. 626 Цивільного ко-
дексу України (надалі – ЦК України) вста-
новлює, що до договорів, які укладаються 
більш як двома сторонами (багатосторонні 
договори), застосовуються загальні поло-
ження про договір, якщо це не суперечить 
багатосторонньому характеру цих догово-
рів [16]. Із даного визначення випливає, що 
договір кваліфікується як багатосторонній, 
якщо він: 1) укладається більше як двома 
сторонами (тобто кількість сторін не може 
бути меншою, ніж три); 2) має особливий, 
багатосторонній характер. На жаль, ЦК 
України, не конкретизує, в чому полягають 
особливості багатостороннього договору, 
та не визначає чіткого переліку договорів, 
що входять до цієї групи. Саме тому до-
слідження поняття багатостороннього до-
говору, а також здійснення відмежування 
багатосторонніх договорів від суміжних 
понять, зокрема двосторонніх договорів та 
багатосторонніх правочинів, набуває осо-
бливої актуальності.    

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Науково-теоретичну класифіка-
цію договорів здійснювали такі науковці, 
як М.І. Брагінський, В.В. Вітрянський, 
М.В. Гордон, О.С. Іоффе, В.В. Луць, 
І.Б. Новицький, К.П. Побєдоносцев, Й.О. 

Покровський, Ю.В. Романець, О.П. Сергеєв 
та інші. Окремі аспекти щодо місця багато-
сторонніх договорів у системі цивільно-
правових договорів були висвітлені у 
роботах О.Є. Блажівської, Т.В. Ламм, 
Д.В. Ломакіна, О.Б. Савельєва, К.В. Шапе-
ренкова, проте проблематика відмежування 
багатосторонніх договорів від суміжних 
понять залишається все ще недостатньо 
вивченою. 

Мета статті – визначити особливості 
багатосторонніх договорів шляхом вста-
новлення їх співвідношення із суміжними 
поняттями, зокрема двосторонніми дого-
ворами та багатосторонніми правочинами. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Поділ цивільно-правових 
договорів на одно-, дво- та багатосторонні 
належить до найпоширеніших у юри-
дичній літературі. Однак серед науковців 
відсутній єдиний підхід щодо критеріїв 
здійснення даного поділу. З огляду на це, 
пропонуємо авторську класифікацію кон-
цепцій місця багатосторонніх договорів в 
системі цивільно-правових договорів:

1) класична – переважає у науковій 
літературі. Представники даної кон-
цепції поділяють цивільно-право-
ві договори за характером прав та 
обов’язків сторін на односторон-

о.с. ТараН, 
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(Прикарпатський національний університет 
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ні (односторонньо зобов’язуючі) 
та двосторонні (двосторонньо 
зобов’язуючі), а щодо багатосторон-
ніх договорів – обмежуються ци-
туванням положень ч. 4 ст. 626 ЦК 
України та практично не визначають 
співвідношення багатосторонніх до-
говорів із тими ж одно- та двосто-
ронніми договорами [15, 469]; 

2) негативістська – прихильники даної 
концепції поділяють цивільно-пра-
вові договори на одно- та двосто-
ронні, але взагалі не вказують про 
існування багатосторонніх догово-
рів та їх місце серед інших цивіль-
но-правових договорів [6, 179; 4]; 

3) дуалістична – представники даної 
концепції проводять подвійну кла-
сифікацію договорів, зокрема: а) за 
структурою змісту зобов’язального 
правовідношення, що виникає на 
підставі договору, виділяють до-
говори односторонні (одна сторо-
на договору має лише права, інша 
– тільки обов’язки) та двосторон-
ні (кожна із сторін має права та 
обов’язки); б) залежно від кількості 
сторін, що беруть участь у договорі 
розрізняють двосторонні (волеви-
явлення сторін мають протилежну 
спрямованість) та багатосторонні 
договори (волевиявлення сторін 
спрямовані на досягнення єдиної 
мети) [3; 7]; 

4) буквальна – цивільно-правові до-
говори поділяються за кількістю 
суб’єктів (учасників) [10, 22] або за 
кількістю сторін [11, 179] на дво-
сторонні (укладаються між двома 
суб’єктами (сторонами) та багато-
сторонні (укладаються більше як 
двома суб’єктами (сторонами); 

5) обмежувальна – прихильники да-
ної концепції поділяють договори 
залежно від виникнення взаємних 
прав та обов’язків у сторін на од-
носторонні (одна сторона договору 
має лише право вимоги, а інша – 

обов’язок задовольнити цю вимо-
гу) та взаємні (двосторонні, сина-
лагматичні, у яких обидві сторони 
наділені взаємними (кореспондую-
чими) правами та обов’язками). Різ-
новидом взаємних (двосторонніх, 
синалагматичних) договорів є ба-
гатосторонні договори, що уклада-
ються більше як двома сторонами, 
що наділені взаємними правами та 
обов’язками [14, 212]; 

6) новаторська – її прихильники кла-
сифікують цивільно-правові дого-
вори за критерієм співвідношення 
суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків сторін договору на од-
носторонні (одна сторона догово-
ру має лише права, інша – тільки 
обов’язки), двосторонні (кожна із 
сторін наділена як правами, так і 
обов’язками, що мають зустрічний 
(кореспондуючий) характер) та ба-
гатосторонні договори (кожна із 
сторін наділена взаємними правами 
та обов’язками, що спрямовані для 
досягнення спільної мети) [2, 183–
184; 13].  

Відсутність у доктрині цивільного 
права єдиного підходу щодо поділу до-
говорів на одно-, дво- та багатосторонні 
суттєво ускладнює визначення місця бага-
тосторонніх договорів у системі цивільно-
правових договорів України. Традиційна та 
негативістська концепції втрачають свою 
актуальність, оскільки не розкривають 
особливостей багатосторонніх договорів, 
кількість укладення яких у сучасних умо-
вах постійно зростає. 

Суттєві недоліки має і дуалістична 
концепція, адже у двох різних за змістом 
класифікаціях у її представників фігуру-
ють двосторонні договори, а в разі змішу-
вання критеріїв, за якими проводяться дані 
класифікації, може сформуватись хибна 
думка, що односторонні договори – до-
говори, які укладаються однією стороною. 
Дана концепція не дає чіткого трактування 
і багатосторонніх договорів, оскільки по-
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діл договорів на дво- та багатосторонні 
здійснюється за ознакою кількості сторін, 
а при тлумаченні цих договорів використо-
вується уже не кількісний критерій, а ха-
рактер спрямованості волевиявлень сторін. 

Представники буквальної концепції 
використовують лише кількісний критерій 
для розмежування дво- та багатосторонніх 
договорів. При цьому, якщо одні вчені 
здійснюють такий поділ за кількістю 
сторін, то інші – за кількістю суб’єктів 
або учасників договору. Керуючись таким 
підходом можна хибно віднести двосто-
ронні договори з множинністю осіб до 
багатосторонніх договорів або трактувати 
договір простого товариства, який за своєю 
юридичною природою є виключно багато-
стороннім, як двосторонній, якщо його 
укладають двоє учасників/сторін [17, 29; 
1, 42]. Як справедливо зазначають деякі на-
уковці, кількісний критерій не може бути 
визначальним при здійсненні поділу до-
говорів на дво- та багатосторонні, оскільки 
крім кількості сторін, що укладають 
договір, дво- та багатосторонні договори 
відрізняються характером мети. Якщо у 
багатосторонніх договорах у сторін завжди 
спільна мета, то у двосторонніх договорах 
кожна із сторін переслідує власну мету 
[8, 115; 12, 278]. 

Досить багато невідповідностей спо-
стерігається в обмежувальній концепції. 
Багатосторонні договори трактуються 
її представниками, з одного боку, як до-
говори, що укладаються більше як двома 
сторонами, а з іншого – як різновид вза-
ємних (двосторонніх, синалагматичних) 
договорів, у яких беруть участь лише дві 
сторони. Терміни взаємний договір, дво-
сторонній договір та синалагматичний 
договір вживаються як синоніми, що су-
перечить правовій природі цих договорів. 
Якщо у двосторонньому договорі права та 
обов’язки сторін є кореспондуючими, то у 
багатосторонньому договорі – взаємними, 
а тому двосторонній договір не є взаємним 
договором, а взаємний договір не є двосто-
роннім договором. 

На нашу думку, найбільш прийнят-
ною на сьогодні є новаторська концепція, 
оскільки її прихильники використовують 
комплексний підхід для розмежування 
одно-, дво- та багатосторонніх договорів, 
що ґрунтується не лише на кількісній 
характеристиці сторін, що укладають від-
повідний  договір, але й на специфіці спря-
мованості їх волевиявлень. Багатосторонні 
договори відповідно до цієї концепції – не 
лише договори, що укладаються більше 
як двома сторонами, але договори, сто-
рони яких наділені взаємними правами та 
обов’язками і найголовніше – об’єднані 
спільною метою, заради досягнення якої 
вони і укладають багатосторонній договір. 

Багатосторонній договір та двосто-
ронній договір. Ч. 3 та 4 ст. 626 ЦК України 
встановлюють, що договір є двостороннім, 
якщо правами та обов’язками наділені оби-
дві сторони договору, а багатостороннім є 
договір, який укладений більш як двома 
сторонами. У двосторонніх договорах за-
вжди є дві сторони – боржник і кредитор, 
кожна з яких може бути представлена де-
кількома особами (так звана множинність 
осіб) [16]. У багатосторонніх договорах 
кожна із осіб виступає як окрема сторона, а 
тому поняття особа та сторона для багато-
стороннього договору є тотожними. 

Однією із основних проблем, що ви-
никає при визначенні співвідношення між 
дво- та багатосторонніми договорами, є 
питання про те, чи може договір, укладе-
ний двома особами, бути багатостороннім, 
чи він завжди є двостороннім незалежно 
від характеру мети його сторін. Наприклад, 
особи А і Б уклали договір простого това-
риства, який за своєю правовою природою 
є багатостороннім. Оскільки ч. 4 ст. 626 
ЦК України чітко встановлює, що кіль-
кість сторін у багатосторонньому договорі 
повинна бути більшою, ніж дві, а поняття 
«особа» та «сторона» багатостороннього 
договору є тотожними, то виникає ряд 
запитань: 1) чи є правомірним укладення 
договору простого товариства лише двома 
сторонами (особами) А та Б; 2) якщо укла-
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дення договору простого товариства двома 
сторонами (особами) А та Б є правомірним, 
то як кваліфікувати такий договір – як дво-
сторонній чи як багатосторонній. 

Глава 77 ЦК України, що присвячена 
правовому регулюванню договорів про 
спільну діяльність, не передбачає міні-
мальної кількості осіб (сторін), необхідної 
для того, щоб договір простого товариства 
вважався укладеним, тому вважаємо, що 
дві особи (сторони) А та Б мають право 
укласти такий договір. Щодо кваліфікації 
договору простого товариства, укладеного 
двома особами як дво- чи багатосторон-
нього, можна виділити такі точки зору 
науковців: а) договір простого товариства, 
укладений двома особами (сторонами) є 
двостороннім договором [5, 764]; б) якщо 
учасниками договору простого товариства 
є дві особи, то такий договір вважається 
двостороннім, але волевиявлення учас-
ників спрямоване на досягнення спільної 
мети [1, 42]; в) договір простого товари-
ства є завжди багатостороннім, незалежно 
від того, уклали його дві особи (сторони) 
чи більше [8, 115; 12, 278]. 

Як уже визначалось вище, лише кіль-
кісний критерій не може бути основним 
при кваліфікації договору як дво- чи 
багатостороннього. Те, що договір про-
стого товариства уклали лише дві особи 
(сторони) А та Б, не зумовлює необхід-
ності трактування його як двостороннього. 
Суттєвою рисою двосторонніх договорів 
є те, що права та обов’язки сторін мають 
зустрічний характер і кожна з сторін пере-
слідує власну мету. За договором простого 
товариства сторони беруть зобов’язання 
спільно діяти з метою одержання прибутку 
або досягненням іншої мети [16], тобто 
мета у учасників такого договору є одна-
кова. Відповідно договір простого товари-
ства, укладений двома особами А та Б, не 
може кваліфікуватись як двосторонній. Не 
можна підтримати і позицію другої групи 
науковців, яка має дещо змішаний харак-
тер, оскільки визначає договір простого 
товариства, укладений двома особами, як 

двосторонній, але учасники мають спільне 
волевиявлення. Двосторонній договір – це 
договір, у якому кожна із сторін переслідує 
власну мету (продавець продати, покупець 
купити), а тому волевиявлення учасників 
у таких договорах не може бути спрямо-
ване на досягнення спільної мети, що є 
обов’язковою умовою договору простого 
товариства, навіть якщо він укладений 
двома особами (сторонами). Отже, договір 
простого товариства, укладений особами 
(сторонами) А та Б, слід кваліфікувати як 
багатосторонній.

У дво- та багатосторонніх договорів є 
спільні та відмінні риси. Спільне між дво- 
та багатосторонніми договорами полягає 
в тому, що вони: 1) є правочинами, тобто 
діями, спрямованими на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків 
[16]; 2) їх сторони наділені як правами, 
так і обов’язками; 3) до дво- та багатосто-
ронніх договорів застосовуються загальні 
положення ЦК України про правочини, 
договори та зобов’язання, якщо інше не 
випливає з договору або закону.

Відмінне між дво- та багатосторонніми 
договорами: 1) якщо у двосторонньому 
договорі кількість сторін не може бути 
більшою, ніж дві, то багатосторонні до-
говори можуть бути укладені як двома, 
так і більше сторонами (учасниками); 
2) якщо у двосторонніх договорах кожна із 
сторін може бути представлена декількома 
особами (так звана множинність осіб), у 
багатосторонньому договорі виникнення 
множинності неможливе, адже кожна 
особа виступає в таких договорах як окрема 
сторона; 3) права та обов’язки сторін у дво-
сторонніх договорах кореспондують та є 
взаємопротилежними, а у багатосторонніх 
договорах права та обов’язки сторін мають 
взаємний характер, оскільки спрямовані 
для досягнення спільної мети; 4) у дво-
сторонніх договорах кожна із сторін має 
різну мету, а у багатосторонніх договорах 
сторони мають спільну мету, заради до-
сягнення якої і укладають багатосторонній 
договір; 5) якщо у багатосторонніх дого-
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ворах волевиявлення спрямовані в одному 
напрямі, то у двосторонніх – у зустрічному. 

Багатосторонній договір та багато-
сторонній правочин. Відповідно до 
ч. 1 ст. 202 ЦК України правочином є дія 
особи, спрямована на набуття, зміну або 
припинення цивільних прав та обов’язків. 
Правочини поділяються на односторонні 
(дія однієї сторони, яка може бути пред-
ставлена однією або кількома особами), 
дво- та багатосторонні (погоджена дія двох 
або більше сторін). Дво- та багатосторонні 
правочини є договорами [16]. Поділ право-
чинів на одно-, дво- та багатосторонні не 
варто плутати із класифікацією договорів 
на одно-, дво- та багатосторонні. Якщо 
поділ правочинів проводиться за кількістю 
волевиявлень сторін, то класифікація дого-
ворів здійснюється залежно від характеру 
розподілу прав та обов’язків між сторо-
нами [9, 55–56].

Терміни багатосторонній договір та 
багатосторонній правочин досить часто 
вживаються як синоніми, проте необхідно 
встановити, чи дійсно вони є тотожними. 
Ч. 4 ст. 626 ЦК України визначає, що ба-
гатосторонній договір – це договір, який 
укладений більш як двома сторонами, 
а ч. 4 ст. 202 ЦК України передбачає, що 
багатосторонній правочин – це погоджена 
дія більше двох сторін [16]. Хоча кіль-
кісний критерій не є визначальним для 
кваліфікації певного договору як багато-
стороннього, проте лише у багатосторон-
ніх договорах може брати участь більше 
як дві сторони (кожна особа, що укладає 
договір виступає як окрема сторона), а у 
одно- та двосторонніх договорах завжди 
є тільки дві сторони (кожна сторона до-
говору може бути представлена декількома 
особами). Оскільки поділ правочинів на 
одно-, дво- та багатосторонні здійсню-
ється за кількістю волевиявлень сторін, то 
саме наявність у правочині волевиявлень 
більше як двох сторін є основною ознакою, 
що дозволяє кваліфікувати його як багато-
сторонній правочин. Відповідно кожен ба-
гатосторонній правочин є багатостороннім 

договором, адже лише багатосторонні до-
говори можуть укладатись більше як двома 
сторонами.  

Якщо кожен багатосторонній правочин 
є багатостороннім договором, виникає за-
питання, чи кожен багатосторонній договір 
є багатостороннім правочином. Багато-
сторонній договір може бути укладений і 
двома сторонами (особами), наприклад, 
як у проілюстрованому вище випадку до-
говору простого товариства за участю двох 
сторін (осіб) А та Б. Такий договір про-
стого товариства за юридичною природою 
буде багатостороннім договором, але дво-
стороннім правочином, оскільки у ньому 
виражається волевиявлення лише двох 
сторін. Відповідно не кожен багатосторон-
ній договір є багатостороннім правочином, 
а деякі багатосторонні договори (укладені 
двома сторонами (особами) є двосторон-
німи правочинами.

Висновки. У науковій літературі на 
сьогодні можна виділити 6 концепцій щодо 
місця багатосторонніх договорів у системі 
цивільно-правових договорів: класичну, 
негативістську, дуалістичну, буквальну, 
обмежувальну та новаторську. Найбільш 
прийнятною є новаторська концепція, від-
повідно до якої розмежування одно-, дво- та 
багатосторонніх договорів ґрунтується не 
лише на кількісній характеристиці сторін, 
що укладають відповідний  договір, але й 
на специфіці мети та особливостях розпо-
ділу між сторонами прав та обов’язків. 

Багатосторонні договори відріз-
няють ся від двосторонніх договорів кіль-
кістю сторін, що укладають договір (дві і 
більше), відсутністю множинності осіб на 
боці кожної із сторін, взаємним характером 
прав і обов’язків сторін, наявністю у сто-
рін єдиної, спільної мети та спрямованістю 
волевиявлень. Кожен багатосторонній пра-
вочин є багатостороннім договором, проте 
не кожен багатосторонній договір є багато-
стороннім правочином. Деякі багатосто-
ронні договори, зокрема ті, які укладені 
лише двома сторонами (особами), є дво-
сторонніми правочинами.
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резюме
Статья посвящена исследованию места многостороннего договора в системе граж-

данско-правовых договоров Украины. Осуществляется отмежевание многосторонних до-
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говоров от смежных понятий, в частности от двусторонних договоров и многосторонних 
сделок. 

SUMMARY
The article deals with the research of the position of multilateral contracts in the system 

of civil-law contracts in Ukraine. The author dissociates multilateral contracts from related 
concepts, namely bilateral contracts and multilateral transactions.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу 

Подано 14.10.2011.
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Розвиток ринкової економіки є за-
вданням державної конкурентної політики. 
Але, як показує досвід, значна загроза 
системі ринкової економіки може над-
ходити від втручання у діяльність ринків 
органів державної влади. Такі перешко-
джання функціонуванню ринкових меха-
нізмів зумовили необхідність створення 
організаційно-правових засад виявлення 
та припинення антиконкурентних дій 
органів влади, місцевого самоврядування, 
органів адміністративно-господарського 
управління і контролю. А швидкий роз-
виток ринкових взаємовідносин в Україні 
потребує вдосконалення конкурентного 
законодавства. 

Важливою складовою державної 
економічної політики є політика у сфері 
захисту економічної конкуренції, зокрема 
щодо запобігання, виявлення і припинення 
антиконкурентних дій органами влади, міс-
цевого самоврядування, адміністративно-
господарського управління та контролю. 
Аналіз досвіду припинення порушень в цій 
сфері показує, що саме ці порушення за-
ймають друге місце за кількістю виявлених 

і припинених правопорушень органами 
Антимонопольного комітету України. 

Втручання владних органів у еконо-
мічні процеси є добре відомим явищем, 
оскільки держава завдяки використанню 
набору певних інструментів економічної 
політики може прямо чи опосередковано 
підтримувати окремих учасників ринку 
або цілі галузі, обмежуючи умови вільної 
конкуренції [15].

Так, законодавством встановлено за-
гальний правовий принцип відповідно до 
якого будь-які дії або бездіяльність органів 
державно влади, які призвели чи можуть 
призвести до недопущення, усунення, 
обмеження або спотворення конкуренції, 
вважаються антиконкурентими діями та 
забороняються (ст. 15 Закону «Про захист 
економічної конкуренції» – далі Закон) [6]. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє 
визначити, що вчинення дій, які містять 
ознаки антиконкурентних дій органів 
влади, місцевого самоврядування, адміні-
стративно-господарського управління та 
контролю є підставою для застосування 
заходів адміністративної відповідаль-

с.і. ПогорєлоВ,
юрист, консультант з питань підприємницької 
діяльності
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ності, передбачених статтею 1663 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення [13]. 

Необхідною та достатньою умовою ви-
знання дій органів державної влади анти-
конкурентними є наявність або можливість 
настання наслідків у вигляді недопущення, 
усунення, обмеження або спотворення 
конкуренції. 

Поняття «недопущення» стосується 
негативного впливу на потенційну кон-
куренцію, внаслідок чого вона не може 
стати реальною конкуренцією. Поняття 
«усунення» характеризується через повне 
знищення вже наявної, конкуренції. І «об-
меження» полягає у тому, що певний рівень 
як наявної так і потенційної конкуренції 
залишаються на ринку, але індивідуальна 
свобода суб’єктів господарювання визна-
чати власну ринкову поведінку, а також 
ефективність функціонування системи 
вільного ринку, знижується більшою чи в 
меншою мірою [7, 122]. Під «спотворен-
ням» розуміється настання (можливість 
настання) необґрунтованих змін у можли-
востях учасників ринку конкурувати між 
собою на ринку. При цьому отримання 
переваг в конкуренції деякі суб’єкти гос-
подарювання здобувають внаслідок дії 
зовнішніх ринкових факторів, зокрема дій 
державних органі влади. На відміну від 
усунення чи обмеження конкуренції, які 
супроводжуються структурними змінами 
на ринку, спотворення конкуренції не 
впливає на структуру ринку – вона може 
залишатися незмінною і, на відміну від не-
допущення конкуренції, навіть формально 
конкурентною [11]. 

Розглядаючи складові антиконкурент-
них дій органів державної влади, можна 
визначити наступне: 

об’єктом порушення є економічна кон-
куренція;

суб’єктами порушення можуть бути: 
 – органи влади в межах їхніх владних 

повноважень – міністерства та 
інші центральні органи виконавчої 
влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим та органи виконав-
чої влади Автономної Республіки 
Крим, державні органи, що здій-
снюють регулювання діяльності 
суб’єктів природних монополій, 
ринку цінних паперів, державні 
органи приватизації, Національна 
рада України з питань телебачення 
і радіомовлення, місцеві органи ви-
конавчої влади (ст. 1 Закону) [6];

 – органи адміністративно-госпо-
дарського управління та контр-
олю – суб’єкти господарювання, 
об’єднання, інші особи в частині 
виконання ними функцій управ-
ління або контролю в межах де-
легованих їм повноважень органів 
влади чи органів місцевого само-
врядування (ст. 1 Закону) [6];

 – органи місцевого самоврядування 
в межах їхніх самоврядних повно-
важень або делегованих їм повно-
важень органів виконавчої влади.

Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самовряду-
вання: сільські, селищні, міські ради та 
їх виконавчі органи (ст. 140 Конституції 
України) [14]. Важливим є те, що в Консти-
туції України зазначена класифікація видів 
органів виконавчої влади, але відсутній її 
вичерпний перелік. 

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» місцеве 
самоврядування в Україні – це гарантоване 
державою право та реальна здатність те-
риторіальної громади самостійно або під 
відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування вирішувати 
питання місцевого значення в межах Кон-
ституції і законів України [8; 9]. 

Отже, виборний орган (рада) – органи 
місцевого самоврядування, який склада-
ється з депутатів і відповідно до закону 
наділяється правом представляти інтереси 
територіальної громади і приймати від її 
імені рішення [10; 4]; 
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виконавчі органи рад – органи, які від-
повідно до Конституції України та цього 
Закону створюються сільськими, селищ-
ними, міськими, районними в містах (у 
разі їх створення) радами для здійснення 
виконавчих функцій і повноважень місце-
вого самоврядування у межах, визначених 
законами [10; 4];

посадові особи – керівники і заступ-
ники керівників державних органів та інші 
державні службовці, на яких законами або 
іншими нормативними актами покладено 
здійснення організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій [5].

Органи місцевого самоврядування 
з питань здійснення ними повноважень 
органів виконавчої влади підконтрольні 
відповідним органам виконавчої влади [5].

При цьому в Законі України «Про захист 
економічної конкуренції» не зазначається, 
що інші органи влади та посадові особи 
держави (Президент України, Верховна 
Рада України, Кабінет Міністрів України, 
судові органи, органи прокуратури та інші) 
можуть бути суб’єктами антиконкурентних 
дій, незважаючи навіть на наявність в їх 
діях об’єктивних ознак порушень, перед-
бачених чинним законодавством. 

Так ст. 2 Закону України «Про Антимо-
нопольний комітет України» передбачено, 
що Антимонопольний комітет України 
підконтрольний Президенту України та 
підзвітний Верховній Раді України [3]. 

Таким чином, перелік суб’єктів ан-
тиконкурентних дій органів державної 
влади, зазначений в Кодексі України про 
адміністративну відповідальність, значно 
вужчий, ніж коло суб’єктів, зазначених в 
Законі України «Про захист економічної 
конкуренції». У зв’язку з цим, не до всіх 
суб’єктів таких правопорушень можна 
застосувати адміністративну відповідаль-
ність. 

об’єктивною стороною антиконку-
рентних дій органів державної влади є 
широке коло дій та бездіяльності цих ор-
ганів. Так, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції» визначені 

форми правопорушення у вигляді антикон-
курентних дій органів державної влади. Це 
прийняття органами влади будь-яких актів 
(рішень, наказів, розпоряджень, постанов 
тощо), зокрема, підзаконних нормативних 
актів, які мають обов’язковий характер. 
Також надання органами влади письмових 
чи усних вказівок або рекомендацій, які 
передбачають встановлення контролю 
за їх виконанням і відповідальність у 
випадку їх невиконання. Крім того, укла-
дення органами влади угод, зокрема, угод 
між державними органами та суб’єктами 
господарювання, які можуть впливати на 
права та інтереси або на умови господар-
ської діяльності інших осіб, які не є учас-
никами угоди. Антиконкурентні дії органів 
державної влади можуть проявлятися у 
будь-яких інших формах у зв’язку з відсут-
ністю обмежень їх в Законі. Особливістю 
є те, що незважаючи на форми дій органів 
державної влади, їх можуть визнати ан-
тиконкурентними, якщо вони призвели 
або можуть призвести до недопущення, 
усунення, обмеження чи спотворення кон-
куренції.

Так, в Законі перелічені основні види дій 
органів влади, місцевого самоврядуван ня, 
адміністративно-господарського управління 
та контролю, які мають антиконкурентний 
характер. Вони розподілені на вісім груп за 
ознакою характеру та передумов конкурен-
ції, яким завдається або може бути завдана 
шкода внаслідок таких правопорушень з 
боку органів державної влади:

дії, що впливають чи можуть вплинути 
на відкритість ринку, можливості вступу 
на нього нових суб’єктів господарювання 
(абзац 2); 

дії, що мають реальний або потенційний 
вплив на рівень концентрації товарних рин-
ків, господарську самостійність суб’єктів 
господарювання (абзаци 3, 5 та 6); 

дії, наслідком яких є чи може бути 
обмеження господарської самостійності 
підприємств (абзаци 4 та 9); 

дії, що призводять або можуть при-
звести до виникнення нерівних умов кон-
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куренції між суб’єктами господарювання 
(абзаци 7 та 8) [7].

В Законі зазначені основні види право-
порушень, перелік яких можливо допо-
внити при виявлені інших дій, які мають 
ознаки заборонених (передбачених в ч. 1 
ст. 15 Закону). 

В порівнянні з переліком антиконку-
рентних дій, зазначених в Кодексі України 
про адміністративну відповідальність 
(надалі – Кодекс), в Законі такий перелік 
основних правопорушень значно ширший 
і відповідає сучасним проблемам в цій 
сфері. 

Особливою є структура правової 
норми щодо антиконкурентних дій органів 
влади, місцевого самоврядування, адміні-
стративно-господарського управління та 
контролю. Гіпотеза (фактичні умови, за 
яких дана норма застосовується та повин на 
виконуватися) міститься в абзацах 7 та 9 
ст. 1 Закону України «Про захист еконо-
мічної конкуренції», диспозиція (форму-
лювання правил поведінки) – у ч. 1 та 2 
ст. 15, а санкція (визначення заходів, які 
вживаються у разі вчинення порушення) – 
у ч. 3 ст. 15, ст. 48, 50 та 51 цього Закону 
[11]. На відміну від Закону в Кодексі в од-
ній статті міститься вся структура правової 
норми щодо таких правопорушень органів 
державної влади. 

з суб’єктивної сторони антиконку-
рентні дії органів влади, місцевого самовря-
дування, адміністративно-господарського 
управління та контролю характеризуються 
прямим умислом. Також в законодавстві ви-
ключена можливість вчинення таких пору-
шень неумисно. Це пов’язано з наявністю 
правового зобов’язання органів державної 
влади погоджувати з Антимонопольним 
комітетом України проекти документів, які 
можуть вплинути на конкуренцію (ст. 20 
Закону). 

Так, деякі науковці, досліджуючи 
проблеми адміністративно-правового при-
мусу, дійшли висновку, що заходи відпо-
відальності – це межі, в яких досягається 
мета юридичної відповідальності [2, 256]. 

Розглянемо застосування адміністративної 
відповідальності за вчинення органами 
державної влади антиконкурентних 
дій. Необхідно зазначити, що частіше 
субʼєкти таких правопорушень є юридич-
ними особами. Для забезпечення потреб 
ефективного застосування заходів адмі-
ністративної відповідальності необхідно 
використовувати різноманітність підстав 
адміністративної відповідальності юри-
дичних осіб. В одних випадках ефектив-
ним буде вплив тільки на юридичну особу, 
в інших випадках – на юридичну особу і на 
фізичних осіб (посадових осіб), що входять 
до її складу (складне правопорушення), а у 
деяких випадках – тільки на фізичних осіб 
(посадових осіб), що входять до складу 
юридичної особи (правопорушення з виді-
леним суб’єктом). Крім того, з допомогою 
наведених вище специфічних підстав 
адміністративної відповідальності досяга-
ється незалежне врахування суб’єктивної 
сторони правопорушення юридичних осіб 
[1, 474]. 

Отже, в Кодексі таким заходом відпо-
відальності за вчинення антиконкурентних 
дій є штраф у розмірі до пʼятнадцяти нео-
податкованих мінімумів доходів громадян, 
що накладається на відповідний орган 
державної влади, який вчинив таке пору-
шення. 

Важливими є наслідки антиконкурент-
них дій органів влади, вони спрямовані 
на заборону, перешкоджання або унемож-
ливлення діяльності суб’єктів господарю-
вання. В Законі передбачені такі наслідки: 
фактичний – наслідок, який має або мав 
місце у дійсності; потенційний – наслідок, 
який мав ймовірність настати, але не на-
став внаслідок певних зовнішніх чинників. 

У разі прийняття органами влади, 
місцевого самоврядування, адміністратив-
но-господарського управління і контролю 
рішення, яке суперечить нормам конку-
рентного законодавства, органи Антимо-
нопольного комітету України приймають 
рішення про зобов’язання цього держав-
ного органу змінити або скасувати таке 
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рішення. Рішення органів Антимонополь-
ного комітету України має обов’язковий 
характер, але Законом передбачено, що 
скасування або зміна антиконкурентного 
рішення здійснюється органом, який його 
прийняв. У разі укладання органами дер-
жавної влади угод, які визнаються антикон-
курентними, органи Антимонопольного 
комітету України зобовʼязують відповідні 
органи розірвати такі угоди (абз. 3 п. 1 
ст. 48 Закону). 

Як показує практика, антиконкурентні 
дії органами влади, місцевого самовряду-
вання, адміністративно-господарського 
управління і контролю спрямовані на забо-
рону, перешкоджання або унеможливлення 
діяльності суб’єктів господарювання.

Отже, за антиконкурентні дії органів 
державної влади можливо застосування 
адміністративної відповідальності, перед-
баченої Кодексом, та заходи, передбачені 
Законом у вигляді припинення порушення 
в примусовому порядку. 

Одним із пріоритетних напрямів діяль-
ності Антимонопольного комітету України 
традиційно залишається забезпечення 
захисту конкуренції на товарних ринках 
України від антиконкурентних дій держав-
них органів. Протягом 2010 р. органами 
Комітету розглянуті із визнанням вчинення 
протиправних 288 діянь. За результатами 
розгляду справ припинено 399 порушень, 
що на 2,8 відсотка більше, ніж в 2009 р. 
Внаслідок надання рекомендацій при-
пинено ще 181 дію, що мали ознаки таких 
порушень [12]. 

Враховуючи викладене, можна зро-
бити такі висновки. В Україні історично 
склалось так, що відносини між органами 

державної влади та підприємствами потре-
бують правового регулювання для уник-
нення недопущення, усунення, обмеження 
або спотворення конкуренції на ринку. 
Згідно з чинним законодавством такі дії ви-
знані порушеннями як антиконкурентні дії 
органів влади, місцевого самоврядування, 
адміністративно-господарського управ-
ління та контролю. 

Особливості таких порушень не тільки 
в тому, що обʼєктом правопорушення є 
економічна конкуренція, і саме з боку 
негативного впливу на конкуренцію роз-
глядаюся дії органів державної влади, але 
і особливими і припинення. 

На теперішній час існує правовий 
механізм виявлення та припинення анти-
конкурентних дій органів державної влади, 
але, враховуючи щорічні звіти органів 
Антимонопольного комітету Україні, він 
недостатньо ефективний. 

Як показує досвід, є низка проблем 
відносно державного регулювання в сфері 
конкуренції в Україні, які потребують до-
слідження та їх вирішення. Наприклад, не-
зважаючи на масштаби шкоди, які можуть 
бути від таких правопорушень, передба-
чена відповідальність, що на сьогодні має 
низький ступень ефективності. 

Отже, для ефективності державного 
регулювання щодо боротьби з антиконку-
рентними діями органів влади, місцевого 
самоврядування, адміністративно-гос-
подарського управління та контролю 
наявний правовий механізм потребує вдо-
сконалення, тобто створення таких умов, 
які призведуть до зменшення кількості 
правопорушень та подальшого розвитку 
конкуренції в Україні. 
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резюме 
Статья посвящена актуальным проблемам юридической квалификации антикон-

курентных действий органов власти, местного самоуправления, административно-хо-
зяйственного управления и контроля. В статье анализируется состав этих нарушений и 
определенные отдельные направления совершенствования действующего механизма их 
прекращения.

SUMMARY 
This article is devoted to essential problems of the legalistic qualification of anticompetitive 

actions of the authorities, local self-government, organs of administrative-economic direction 
and control. The paper analyzes the composition of these violations and identified some areas to 
improve the current mechanism of termination.
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Сучасний розвиток українського сус-
пільства характеризується різноманітністю 
організаційно-правових форм господарю-
вання, у тому числі кооперативів (вироб-
ничих, обслуговуючих, споживчих). Вони є 
частиною єдиного економічного комплексу 
країни нарівні з іншими учасниками госпо-
дарських відносин. Прийняття Конституції 
України створило нові правові засади роз-
витку кооперативного руху в державі. На 
підставі її положень Верховною Радою 
України були прийняті Закони України 
«Про сільськогосподарську кооперацію» від 
17 липня 1997 р., «Про кооперацію» від 10 
липня 2003 р. Цивільний та Господарський 
кодекси України також містять положення 
щодо регулювання правового становища 
кооперативів, зокрема виробничих. Однак, 
незважаючи на формальне вдосконалення 
правового регулювання діяльності коопера-
тивів, слід відмітити суперечливість і плу-
таність окремих положень національного 
кооперативного законодавства, зокрема у 
вирішенні майнових питань, що виникають 
у різних видах кооперативів. Подальше 
становлення ринкових відносин лишає про-
блему належного правового забезпечення 
діяльності кооперативів в Україні відкри-
тою, а отже і надзвичайно актуальною. 

Кооператив є первинною ланкою сис-
теми кооперації і створюється внаслідок 

об’єднання фізичних та/або юридичних 
осіб на основі членства для ведення спіль-
ної господарської та іншої діяльності з 
метою поліпшення такими особами свого 
економічного стану, вирішення соці-
ально-побутових та інших питань. Метою 
кооперації є задоволення економічних, со-
ціальних  та  інших  потреб членів коопера-
тивних організацій на основі поєднання їх 
особистих та колективних інтересів, поділу 
між ними ризиків, витрат і доходів, розви-
тку їх самоорганізації, самоуправління та 
самоконтролю. Серед основних завдань 
кооперації, що сприяють сталому розвитку 
національної економіки та становленню за-
сад демократичного розвитку суспільства, 
слід назвати: створення системи економіч-
ної і соціальної самодопомоги населення 
та суб’єктів господарювання; залучення у 
виробництво товарів, робіт, послуг, додат-
кових трудових ресурсів, підвищення тру-
дової і соціальної  активності населення; 
створення і розвиток  інфраструктури, 
необхідної для провадження господарської 
та іншої діяльності кооперативів з метою 
зростання матеріального добробуту їх 
членів та задоволення потреб у товарах і 
послугах.

Серед сучасних наукових досліджень, 
присвячених аналізу правового становища 
виробничого кооперативу, у тому числі пра-
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вового режиму його майна, слід відмітити 
праці О.М. Вінник, Я.З. Гаєцької-Коло-
тило, В.І. Семчика, В.М. Масіна, В.Ю. Ур-
кевича [1; 2; 3; 4; 5]. Проте більшість 
наукових робіт присвячено проблемам 
майнових відносин у сільськогосподар-
ських кооперативах. Комплексного пред-
метного дослідження правового режиму 
майна виробничих кооперативів порівняно 
з правовим режимом майна різних видів 
кооперативів в умовах ринкових відносин 
в Україні майже не проводилося. Тому на 
підставі детального аналізу нормативно-
правових джерел, що регламентують 
майнові відносини у різних кооперативах, 
автор ставить за мету визначити проблеми 
господарсько-правового регулювання цих 
питань у виробничих кооперативах та за-
пропонувати шляхи їх вирішення. 

Відповідно до завдань і характеру 
діяльності, кооперативи поділяються на 
виробничі, обслуговуючі та споживчі. За 
напрямами діяльності кооперативи можуть 
бути житлово-будівельними, садово-город-
німи, гаражними, торговельно-закупі-
вельними, транспортними, освітніми, 
туристичними, медичними тощо. Зако-
нодавство про кооперацію базується на 
нормах Конституції України, Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК), Господар-
ського кодексу України (далі – ГК), Закону 
України «Про кооперацію», інших норма-
тивно-правових актів з питань кооперації. 
Господарська діяльність кооперативів пови-
нна здійснюватися відповідно до вимог 
глави 10 Господарського кодексу України 
та інших законів. Особливості створення 
та діяльності сільськогосподарських коо-
перативів (виробничих, обслуговуючих) 
визначено Законом України «Про сільсько-
господарську кооперацію». Відносини, 
пов’язані із створенням і діяльністю спо-
живчої кооперації, регулюються ст. 111 ГК 
України, Законом України «Про споживчу 
кооперацію» від 10 квітня 1992 р. та іншими 
нормативно-правовими актами  України. 

Кооперативи мають право провадити 
будь-яку господарську діяльність, передба-

чену статутом і не заборонену законом. Для 
досягнення мети своєї діяльності кооператив 
набуває та використовує майно, фінансові 
та інші ресурси. Джерелами формування 
майна кооперативу є: вступні, членські та 
цільові внески його членів, паї та додаткові 
паї; майно, добровільно передане коопера-
тиву його членами; кошти, що надходять 
від провадження господарської діяльності; 
кошти, що надходять від створених коопе-
ративом підприємств, установ, організацій; 
грошові та майнові пожертвування, благо-
дійні внески, гранти, безоплатна технічна 
допомога юридичних і фізичних осіб, у 
тому числі іноземних; інші надходження, не 
заборонені законодавством. 

Кооператив є власником будівель, спо-
руд, грошових та майнових внесків його 
членів, виготовленої ним продукції, до-
ходів, одержаних від її реалізації та іншої 
діяльності, передбаченої статутом коопе-
ративу, а також іншого майна, придбаного 
на підставах, не заборонених законом. Во-
лодіння, користування та розпорядження 
майном кооперативу здійснюють органи 
управління кооперативу відповідно до їх 
компетенції, визначеної статутом коопера-
тиву. 

Для забезпечення статутної діяльності 
кооператив у порядку, передбаченому його 
статутом, формує пайовий, резервний, не-
подільний та спеціальний фонди. 

Пайовий фонд формується за рахунок 
паїв (у тому числі додаткових) членів 
кооперативу при створенні кооперативу і 
є одним із джерел формування майна коо-
перативу. Пай – це майновий поворотний 
вклад члена (асоційованого члена) коопе-
ративу у створення та розвиток коопера-
тиву, який здійснюється шляхом передачі 
кооперативу майна, в тому числі грошей, 
майнових прав, а також земельної ділянки. 
Додатковим паєм є добровільний грошо-
вий чи інший майновий поворотний вклад 
члена (асоційованого члена) кооперативу 
понад пай у пайовому фонді кооперативу. 

Пай кожного члена кооперативу фор-
мується за рахунок разового внеску або 
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часток протягом певного періоду. Майнові 
внески оцінюються в грошовій формі. 
Розмір паю члена кооперативу залежить 
від фактичного його внеску до пайового 
фонду. Статутом виробничого кооперативу 
може бути передбачено кілька варіантів 
визначення розмірів пайових внесків: про-
порційно очікуваній участі члена коопе-
ративу в його діяльності та встановлення 
їх у рівних частинах. Члени виробничого 
кооперативу можуть передавати як пайо-
вий внесок право користування належною 
їм земельною ділянкою у порядку, ви-
значеному земельним законодавством. 
Слід погодитися з В.Ю. Уркевичем, який 
відмежовує юридичні категорії – пай і па-
йовий внесок. До паю, основу якого стано-
вить пайовий внесок, включаються також 
додаткові внески (якщо такі є) та частка 
майна кооперативу, котра була розподілена 
на паї членів [5, 72].

Неподільний фонд створюється в 
обов’язковому порядку і формується за ра-
хунок вступних внесків та відрахувань від 
доходу кооперативу. Порядок відрахувань 
до неподільного фонду частини доходу ви-
значається статутом кооперативу. З ураху-
ванням того, що цей фонд є обов’язковим 
для кожного виду кооперативу, вважаємо 
за доцільне закріпити у законодавстві 
мінімальний розмір щорічних відрахувань 
до нього (у відсотках до чистого прибутку 
кооперативу). Відповідно до ст. 20 Закону 
«Про кооперацію» неподільний фонд не 
може бути розподілений між членами ко-
оперативу, крім випадків, передбачених за-
коном. Але ст. 2 цього Закону встановлює 
інше: неподільний фонд не підлягає розпо-
ділу між пайовиками. В свою чергу, ст. 29 
Закону «Про кооперацію» конкретизує, що 
майно неподільного фонду не підлягає по-
ділу між його членами і передається за рі-
шенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) 
кооперативній організації (кооперативним 
організаціям). При цьому у рішенні пови-
нні бути визначені напрями використання 
зазначеного майна. Тому вважаємо, що 
редакція другого речення третього абзацу 

ст. 20 Закону «Про кооперацію» потребує 
уточнень, а саме пропонується виключити 
з нього слова «крім випадків, передбачених 
законом».

Резервний фонд створюється за раху-
нок відрахувань від доходу кооперативу 
та інших не заборонених законодавством 
надходжень (зокрема, за рахунок перероз-
поділу неподільного фонду, пожертвувань, 
безповоротної фінансової допомоги). Ви-
користовуються кошти резервного фонду 
для покриття можливих втрат (збитків) 
(ст. 20 Закону «Про кооперацію»), для по-
криття шкоди від надзвичайних ситуацій 
(ст. 2 Закону «Про кооперацію»).  Більш 
вдалим для практичного застосування вва-
жаємо перше формулювання, друге визна-
чення значно звужує сферу використання 
коштів резервного фонду. 

Спеціальний фонд створюється за 
рахунок цільових внесків членів коопера-
тиву та інших передбачених законом над-
ходжень для забезпечення його статутної 
діяльності і використовується за рішенням 
органів управління кооперативу. Цільові 
внески – це грошові, інші майнові та не-
майнові цінності членів кооперативу, що 
вносяться понад пай для забезпечення 
статутної діяльності кооперативу.

На відміну від інших видів кооперати-
вів, виробничі кооперативи провадять гос-
подарську діяльність з метою отримання 
прибутку, тобто підприємницьку діяль-
ність. Інші кооперативи надають послуги 
своїм членам, не маючи на меті одержання 
прибутку. Як суб’єкт господарювання ви-
робничий кооператив бере участь у різно-
манітних господарських правовідносинах. 
Відповідно до положень ГК України май-
нову основу цих правовідносин становить 
право колективної власності виробничого 
кооперативу на належне йому майно. Саме 
це право дозволяє визначити виробничий 
кооператив як підприємство колективної 
власності. Суб’єктом колективної влас-
ності є виробничий кооператив у цілому 
– певним чином організований колектив, 
що здійснює свою діяльність як юридична 
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особа. Кожен виробничий  кооператив ви-
ступає самостійним і виключним власни-
ком належного йому майна. Виробничий 
кооператив відноситься до таких утворень, 
щодо яких його члени мають зобов’язальні 
права, що набуваються ними взамін 
окремих речових прав. Для цієї форми 
власності характерним є управління нею 
через виборні органи, а також право ви-
ходу члена кооперативу з його складу з 
майновим паєм.

Відповідно до ЦК України, який до 
підприємницьких товариств відносить 
господарські товариства і виробничі коопе-
ративи, виробничим кооперативом визна-
ється добровільне об’єднання громадян на 
засадах членства для спільної виробничої 
або іншої господарської діяльності, яка ба-
зується на їхній особистій трудовій участі та 
об’єднанні його членами майнових пайових 
вкладів. Далі, у ст. 165 ЦК України йдеться, 
що майно виробничого кооперативу поділя-
ється на паї його членів відповідно до ста-
туту кооперативу. Це положення цивільного 
законодавства суперечить положенням спе-
ціальних законів у сфері кооперації, а саме 
Закону України «Про кооперацію», який 
передбачає формування членами коопера-
тиву пайового, неподільного, спеціального, 
резервного фондів шляхом внесення вступ-
них, пайових, цільових, членських внесків; 
Закону України «Про сільськогосподарську 
кооперацію», відповідно до якого майно 
кооперативу поділяється на пайовий і непо-
дільний фонди. Щодо порядку формування 
майна виробничого кооперативу, то ч. 2 
ст. 165 ЦК України встановлює: член вироб-
ничого кооперативу зобов’язаний внести до 
дня державної реєстрації кооперативу не 
менше десяти відсотків пайового вкладу, а 
частину, що залишилася, – протягом року з 
дня його державної реєстрації, якщо інший 
строк не встановлений статутом коопера-
тиву. Подібні вимоги існують щодо форму-
вання майна господарських товариств (ч. 3 
ст. 144 ЦК).

Майно кооперативу, що залишилося 
після задоволення вимог кредиторів коопе-

ративу, здійснення виплат членам коопера-
тиву паїв та виплат на паї, кооперативних 
виплат, оплати праці, розрахунків з коопе-
ративним об’єднанням, членом якого він є, 
розподіляється між членами кооперативу 
у порядку, визначеному статутом. Відпо-
відно ж до ст. 165 ЦК України майно, що 
залишилося після ліквідації виробничого 
кооперативу та задоволення вимог його 
кредиторів, розподіляється між його чле-
нами відповідно до їхньої трудової участі, 
якщо інший порядок не встановлений 
статутом кооперативу. Але досі залиша-
ється не зрозумілим, за якими критеріями 
можна встановити трудову участь члена 
виробничого кооперативу у діяльності 
цього підприємства: чи за посадою, яку 
обіймає член кооперативу, чи за розміром 
його заробітної плати, чи за тривалістю 
його трудового стажу у цьому кооперативі.

Згідно зі ст. 111 ГК України споживча 
кооперація – це система самоврядних 
організацій, заснованих на добровіль-
ному об’єднанні громадян для спільного 
ведення некомерційної господарської 
діяльності, яка є самостійною організа-
ційною формою кооперативного руху. 
Система споживчої кооперації включає 
споживчі товариства, спілки різних ланок, 
кооперативні об’єднання, підприємства та 
установи названих організацій. 

Споживче товариство (кооператив) є 
первинною ланкою споживчої кооперації 
і являє собою самостійну організацію 
громадян, які на основі добровільності 
членства, майнової участі та взаємодопо-
моги об’єднуються з метою поліпшення 
свого економічного і соціального стану. На 
відміну від виробничого кооперативу, спо-
живче товариство належить до некомер-
ційних організацій і може об’єднувати на 
засадах членства громадян (індивідуаль-
них членів) та комерційні й некомерційні 
організації (фермерські господарства, 
господарські товариства, кооперативні, 
державні та інші підприємства, що поді-
ляють його цілі та інтереси). Кожен член 
споживчого товариства має свою частку 
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в його майні, яка визначається розмірами 
обов’язково пайового та інших внесків, а 
також нарахованих на них дивідендів. 

Відповідно до ст. 9 Закону «Про спо-
живчу кооперацію» власність споживчої 
кооперації є однією з форм колективної 
власності, вона складається з власності 
споживчих  товариств, спілок, підпоряд-
кованих їм підприємств і організацій та їх 
спільної власності. Власність споживчих 
товариств утворюється з внесків їх членів, 
прибутків, одержуваних від реалізації 
товарів, продукції, послуг, цінних паперів 
та іншої діяльності, не забороненої чин-
ним законодавством. Ст. 19 Закону «Про 
кооперацію» і ст. 9 Закону «Про споживчу 
кооперацію» визначають об’єкти права 
власності споживчих товариств, які мо-
жуть перебувати у спільному володінні 
споживчих товариств та їх спілок на до-
говірних засадах.

Суб’єктами права власності споживчої 
кооперації є члени споживчого товариства, 
трудові колективи кооперативних під-
приємств і організацій, а також юридичні 
особи, частка яких у власності визначається 
відповідними статутами. Здійснення права 
власності, тобто володіння, користування 
та розпорядження майном споживчої коо-
перації покладено на її органи відповідно 
до установчих документів (статутів) спо-
живчих товариств, їх спілок (обʼєднань). 

Як визначено у ч. 1 ст. 21 Закону Укра-
їни «Про кооперацію», паї, в тому числі 
резервного і спеціального фондів, є персо-
ніфікованими і у сумі визначають загальну 
частку кожного члена кооперативу у майні 
кооперативу. Але виходячи із визначення 
резервного і спеціального фондів коопера-
тиву, а також паю і цільового внеску члена 
кооперативу, стає зрозумілим, що загальна 
частка члена кооперативу у майні коопе-
ративу повинна складатися з паю (у тому 
числі додаткового) та внесків до спеціаль-
ного фонду кооперативу. 

У разі виходу або виключення з коо-
перативу фізична чи юридична особа має 
право на одержання своєї загальної частки 

натурою, грішми або (за бажанням) цін-
ними паперами відповідно до їх  вартості 
на момент виходу, а земельної ділянки – у 
натурі. З метою захисту майнових прав 
кооперативу, його членів і кредиторів, вва-
жаємо, що пай повинен повертатися перш 
за все у грошовій формі (це потрібно закрі-
пити у законі), у виключних випадках – в 
натурі (такі випадки можливо передбачити 
у статуті кооперативу). Строк та інші умови 
одержання членом кооперативу своєї за-
гальної частки встановлюються статутом 
кооперативу, при цьому строк одержання 
зазначеної частки не може перевищувати 
двох років, а відлік його розпочинається з 
1 січня року, що настає з моменту виходу 
або виключення з кооперативу. Строки по-
вернення загальної частки члену коопера-
тиву також викликають заперечення, вони 
дуже завеликі в умовах кризових явищ в 
економіці, тому пропонується скоротити їх 
до одного року з моменту виходу або ви-
ключення з кооперативу. 

Підсумовуючи вищевикладене, з метою 
вдосконалення правового режиму майна 
виробничих кооперативів автор пропонує 
наступні зміни до кооперативного законо-
давства України. По-перше, друге речення 
другого абзацу ст. 21 Закону «Про коопе-
рацію» викласти у новій редакції: «Паї, в 
тому числі внески до спеціального фонду, є 
персоніфікованими і у сумі визначають за-
гальну частку кожного члена кооперативу 
у майні кооперативу». По-друге, викласти 
третій абзац ст. 21 Закону «Про коопера-
цію» наступним чином: «У разі виходу або 
виключення з кооперативу фізична чи юри-
дична особа має право на одержання своєї 
загальної частки у грошовій формі, якщо 
інше не передбачено статутом кооперативу, 
або (за бажанням) цінними паперами від-
повідно до їх  вартості на момент виходу, а 
земельної ділянки – у натурі. Строк та інші 
умови одержання членом кооперативу своєї 
загальної частки встановлюються статутом 
кооперативу, при цьому строк одержання 
зазначеної частки не може перевищувати 
року з моменту виходу або виключення 
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з кооперативу». По-третє, тринадцятий 
абзац ст. 2 Закону «Про кооперацію» ви-
класти у новій редакції: «Резервний фонд 
– фонд, що формується за рахунок відра-
хувань від доходу кооперативу та інших не 
заборонених законодавством надходжень, 
використовується для покриття можливих 
втрат (збитків)» По-четверте, у другому 
реченні третього абзацу ст. 20 Закону «Про 

кооперацію» слова «крім випадків, перед-
бачених законом» виключити. Врахування 
зазначених пропозицій, на думку автора, 
дозволить усунути окремі недоліки чин-
ного законодавства, що регулює майнові 
відносини у виробничих кооперативах, та 
слугуватиме ефективному правозастосу-
ванню у цій сфері правовідносин.
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За конституційними положеннями, 
життя людини є найвищою цінністю в 
Україні. Головним обов’язком кожної кра-
їни є забезпечення безпечних нешкідливих 
умов праці. 

ефективним методом прогнозування 
правового регулювання охорони праці в 
Україні є вивчення зарубіжного досвіду та 
аналіз проведених змін в інших державах. 

Слід зауважити, що у вітчизняній юри-
дичній літературі проблеми правового ре-
гулювання охорони праці та перспективи 
запозичення міжнародного досвіду ви-
світлені недостатньо, в існуючих наукових 
працях ці питання досліджувалися фраг-
ментарно або в рамках широкої правової 
проблематики, без комплексного підходу, 
що, у свою чергу, визначає актуальність 
обраного напряму наукового пошуку. 

Теоретичну основу теми дослідження 
склали праці В.Б. Аверʼянова, Ю.П. Би-
тяка, Н.В. Гришиної, Л.П. Керба, С.В. Кі-
валова, В.К. Колпакова, Є.В. Котова, 
О.В. Кузьменка, Д.М. Кравцова, О.В. Лав-
ріновича, П.В. Мельника, В.І. Прокопенка, 
Р.А. Усенко, В.В. Чернія. Низка проблем, 
пов’язаних з правовим регулюванням 
сфери охорони праці, певною мірою під-
давався науковим розробкам вченого-адмі-
ністративіста О.В. Баклана. 

Міжнародний досвід охорони праці 
частково розглядався Г.Г. Гогіташвілі, 

Л.П. Кербом, О.В. Савчуком, О. Теличко, 
Ю.М. Прокопчуком. Питання професій-
ного захворювання в Україні й у світі 
розглядали Ю.І. Кундієв, А.М. Нагорна, 
Л.О. Добровольський. 

емпіричною основою для написання 
статті також стали інформаційні матеріали, 
підготовлені Національним науково-до-
слідним інститутом промислової безпеки 
та охорони праці й власний досвід.

Стан розвитку системи правового 
регулювання охорони праці деяких країн

російська Федерація. Останнім ча-
сом у Російській Федерації (РФ) більше 
уваги приділяється розв’язанню проблем 
охорони праці при приведенні компаній з 
укладанням колективних договорів. Для 
РФ, де для економіки характерна висока 
питома вага видобувних галузей і галузей 
первинної розробки природних ресурсів, 
проблема формування діючих механізмів 
соціального захисту працівників є осо-
бливо актуальною.

У РФ координація системи обов’яз-
кового соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві, 
пенсійного страхування та соціального за-
хисту населення є недостатньою, що при-
зводить до різних непорозумінь. Подібна 
ситуація спостерігається і в Україні. Тому 
потрібно однозначно і чітко розмежувати 
зобов’язання між цими системами [8].

р.Б. Бойко 
(Зовнішторгвидав України)
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Основним джерелами правового ре-
гулювання у сфері умов та охорони праці 
в РФ служать: Конституція РФ, Трудовий 
кодекс РФ, федеральні й регіональні за-
кони про охорону праці, техніку безпеки 
й гігієну праці, окремі законодавчі акти, 
генеральні, галузеві угоди та колективні 
договори, ратифіковані міжнародні кон-
венції.

Рекомендується використати досвід 
Росії щодо фінансування заходів з охорони 
праці у бюджетних установах. На прикладі 
установ культури показано, що обов’язкова 
реєстрація колективних договорів в адміні-
страції міста дає змогу включати до бю-
джету установ нормативні обсяги витрат 
на охорону праці [8]. 

Нещасні випадки на виробництві 
зумовлюють значні втрати часу, підви-
щення страхових внесків, знищення або 
пошкодження обладнання, зниження 
продуктивності праці, значні штрафні 
санкції, витрати коштів на експертизи та 
ін. Відомі навіть такі випадки, коли аварії 
спричиняли катастрофічні наслідки, і під-
приємства переставали існувати.

Охорона праці включає в себе не тільки 
попередження травматизму та профзахво-
рювань на робочих місцях, а й питання 
безпеки продукції, що виробляється, охо-
рону навколишнього середовища, безпеку 
працівників підрядних організацій, відвід-
увачів тощо.

канада. Досвід Канади щодо діяль-
ності з безпеки праці та страхування є 
актуальним для України з інформування 
підприємців та працівників про права та 
пільги застрахованих, про допомоги та 
виплати потерпілим, про обов’язки під-
приємця та страхової організації. Цікавим 
у практикуванні Канади є відшкодування 
шкоди потерпілим: до досягнення пенсій-
ного віку виплати здійснюються страховою 
організацією, а після – звичайна пенсія.

республіка Татарстан. Доцільно звер-
нути увагу на вирішення питань з охорони 
праці в Республіці Татарстан щодо поліп-
шення умов та охорони праці, які затвер-

джуються Кабінетом Міністрів Республіки 
Татарстан й фінансуються з державного 
бюджету. У вирішенні питань охорони 
праці відіграє роль система громадського 
контролю в особі уповноважених (довіре-
них) осіб та спільних комітетів (комісій) з 
охорони праці, які беруть участь у розробці 
позицій щодо поліпшення умов та охорони 
праці на робочих місцях і внесення їх до 
колективного договору.

республіка Білорусь. Заслуговує на 
увагу і досвід Республіки Білорусь. Так, 
основним пріоритетним напрямом діяль-
ності Міністерства праці та соціального 
захисту Республіки Білорусь та інших 
республіканських органів державного 
забезпечення є дотримання забезпечення 
права громадян на здорові та безпечні 
умови праці. Міністерством взято напрям 
на розробку й затвердження міжгалузевих 
документів, які встановлюють однакові 
вимоги безпеки до робочих місць та орга-
нізації робіт [6].

 Основні зусилля цієї країни спрямовані 
на вдосконалення державного управління 
охороною праці в галузях і територіях. 
Міністерство праці та соціального захисту 
висунуло більш жорсткі вимоги до найма-
чів і посадових осіб щодо виконання ними 
обов’язків із забезпечення безпеки праці на 
виробництві.

сША. Державна система, охорона 
праці і страхування від нещасних випадків 
на виробництві і професійних захворювань 
служить одним з невід’ємних елементів 
сучасного індустріального суспільства. 
У всіх розвинених країнах ці системи 
пройшли довгу дорогу розвитку, зокрема 
в США, де в даний час діє ефективна дер-
жавна система управління охороною праці 
і адекватна система соціального захисту 
та допомоги потерпілим, становлення цих 
систем зайняло десятки років. Державний 
нагляд за додержанням законодавства про 
охорону праці в США здійснює Міністер-
ство праці США [10].

Правовою основою нині чинної дер-
жавної системи охорони праці в США є 
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закон про безпеку праці на виробництві, 
прийнятий в 1970 р. Законом було засно-
вано незалежне федеральне агентство під 
назвою Управління по безпеці праці на 
виробництві, яке стало основним виконав-
ським органом, що забезпечує виконання 
закону на всій території США. Крім того, в 
кожному штаті ухвалені свої закони і ство-
рені виконавські органи у сфері безпеки 
праці [10].

Стандартні заходи по забезпеченню 
безпеки праці, що закріплюються феде-
ральним і місцевим законодавством, в 
першу чергу, передбачають, що кожен 
підприємець зобов’язаний використову-
вати безпечні устаткування і технології, 
застосовувати спеціальний одяг і взуття, 
забезпечувати безпечні умови праці для 
працівників і в цілому робити все можливе, 
щоб захистити життя, здоров’я, безпеку і 
добробут працівників.

Управління безпеки праці на виробни-
цтві і відповідні департаменти праці шта-
тів випускають детальні розпорядження, 
що передбачають, зокрема, обмеження по 
використанню небезпечних матеріалів, ви-
моги до вентиляції виробничих приміщень, 
до водопостачання, зберігання виробничих 
відходів, забезпеченню працівників душо-
вими кабінами тощо. Крім того, підпри-
ємці зобов’язані інформувати працівників 
про існуючі небезпеки виробничих проце-
сів і вивчати дотримання техніки безпеки. 
Підприємці також зобов’язані фіксувати 
будь-які, навіть дрібні, випадки виробни-
чого травматизму і втрати робочого часу 
в результаті нещасних випадків на ви-
робництві. Будь-який працівник має право 
звернутися в Управління безпеки праці на 
виробництві з приводу наявних проблем з 
охороною праці на конкретному робочому 
місці.

Ці відомості служать основою для 
ухвалення рішень Управлінням без-
пеки праці на виробництві щодо вибору 
компаній і конкретних виробництв для 
проведення перевірок. Якщо на вироб-
ництві мав місце випадок із смертельним 

результатом, Управління безпеки праці на 
виробництві бере участь в розслідуванні в 
обов’язковому порядку. Щорік Управління 
безпеки праці на виробництві проводить 
десятки тисяч перевірок і накладає десятки 
мільйонів доларів штрафів на підприємців.

Швейцарія. Правову основу охорони 
праці у Швейцарії складають Закон «Про 
страхування від нещасних випадків», Закон 
«Про працю», а також Закон «Про безпеку 
технічного устаткування й апаратури». За-
кон «Про страхування від нещасних випад-
ків» містить у собі заходи профілактики від 
нещасних випадків і професійних захво-
рювань. У Законі «Про працю» викладено 
правові вимоги про працю, спеціально 
зорієнтовані на завдання охорони здоров’я 
зайнятих на виробництві працівників [11].

Інноваціями законодавчого характеру 
останніх років у Законі «Про страхування 
від нещасних випадків» і в Законі «Про 
працю» можна назвати набуття чинності 
постанов, які стосуються фабрично-завод-
ських лікарів та інших фахівців з охорони 
праці.

За Швейцарським інститутом страху-
вання від нещасних випадків закріплено 
питання, що стосуються перевірки відпо-
відності устаткування і його функціонувань 
до декларованих стандартів, а також ужи-
вання необхідних заходів або проходження 
технічного тестування. Устаткуванням 
непромислового призначення займається 
Консультаційний орган з питань запо-
бігання нещасних випадків, а також 
різного роду спеціалізовані організації.  
У Швейцарії поки ще малопомітним зали-
шається вплив соціальних партнерів. У той 
же час розроблювані в комісіях ЄС норми 
та стандарти з охорони праці, безпеки 
технічного устаткування впроваджуються 
в національні нормативи й публікуються у 
відповідних виданнях [11].

Як відомо, охорона праці спрямована 
на запобігання травматизму й забезпечення 
сприятливих виробничих умов. Принцип, 
що розділяється всіма країнами, які вхо-
дять в ЄС – відповідність національних 
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систем охорони праці до нових технологій 
та систем організації праці, що означає ви-
знання зростаючої ролі охорони праці.

Керівні органи ЄС прагнуть до 
об’єднання зусиль держав-членів Євросо-
юзу в цій області: видаються нормативні 
документи з охорони праці, що охоплюють 
різні аспекти виробничої діяльності, зо-
крема, вони включаються в національні 
закони з охорони праці, постійно підви-
щуючи планку вимог щодо її умов. 

Для практичного втілення в життя 
положень стратегії Єврокомісія викорис-
товує всі наявні інструменти (законодавче 
регулювання, соціальний діалог, практику 
корпоративної соціальної відповідаль-
ності, економічні стимули); пропонується 
розробити директиву для відвернення ху-
ліганства і насильства на робочих місцях, 
здійснювати консультування соціальних 
партнерів з питань умов праці. 

На сьогодні країни ЄС приділяють 
зростаючу увагу пошукам шляхів, що 
ведуть до поліпшення виробничого серед-
овища, посилення охорони праці. Ство-
рено Європейський фонд поліпшення умов 
життя і праці, який є однією з організацій 
ЄС [1, 110].

Ю.М. Прокопчук розглядав міжнарод-
ний аспект охорони праці інвалідів. Розгля-
даючи аспект охорони праці, він зауважив, 
що в кожній країні існують спеціальні 
норми з охорони праці цієї категорії осіб. В 
більшості країн світу і Європи встановлена 
мінімальна квота прийому інвалідів на 
роботу, правила про пристосування машин 
і механізмів до особливостей інвалідів, 
що працюють, впроваджено додатковий 
контроль за звільненням, узгоджений з 
державними органами [7, 248].

Інші проблемні питання охорони 
праці: погляд на світовий досвід

Неабияке значення доля охорони праці 
має і питання підготовки фахівці з охорони 
праці або ще як називають – інженерів 
охорони праці. 

Проведемо паралель та проаналізуємо 
практичний досвід навчання охорони праці 

в Федеративній Республіці Німеччини. 
Останніми роками у ФРН формується 
новий вигляд охорони праці, який відріз-
няється від традиційного. Тому у багатьох 
фірмах охорона праці розглядається не 
як вимога суспільства про збереження 
здоров’я громадянина, а як основна мета 
підприємства на рівні з комерційним успі-
хом.

Підготовка фахівця з безпеки на вироб-
ництві поставлена у ФРН таким чином, що 
диплом з охорони праці людина отримує 
майже в 30 років, тобто вже в зрілому віці.

Що ж до України, то на сьогоднішній 
день діє Типове положення про громад-
ського інспектора з охорони праці. Гро-
мадський інспектор здійснює громадський 
контроль за додержанням законів, інших 
нормативно-правових актів з охорони 
праці, виконанням роботодавцем і упо-
вноваженими ними посадовими особами 
заходів щодо запобігання нещасним ви-
падкам на виробництвах та професійних 
захворювань [5, п. 1.1]. Зауважимо, що ін-
спекторам з охорони праці за національним 
законодавством нема вікових обмежень, на 
відміну від ФРН.

В РФ, наприклад, за останні роки 
склалася нова форма навчання з охорони 
праці окремих категорій застрахованих, 
яка сприяє широкому створенню служби 
хорони праці, комітетів (комісій) з охорони 
праці, інституту уповноважених (довіре-
них) осіб з охорони праці та поліпшенню 
цієї роботи на місцях.

Рекомендується використати досвід 
Росії щодо широкомасштабного навчання 
застрахованих із питань охорони праці за 
рахунок коштів страхувальника. Доцільно 
звернути увагу також на виконання норма-
тивів охоплення працюючих попередніми 
та періодичними медичними оглядами, за-
безпечити раннє виявлення профпатологій 
та ефективне лікування.

Необхідно погодитися з думкою 
О.В. Савчука, що міжнародний досвід, 
адаптований до умов України, може бути 
дуже корисним при реалізації завдань, 
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пов’язаних з поліпшенням стану охорони 
праці в нашій державі. У світовій практиці 
у сфері охорони праці давно і успішно 
застосовуються підходи, в основі яких 
лежить принцип запобігання нещасних ви-
падків і профзахворювання [9]. 

За дослідженням О.В. Савчука, ви-
рішення проблеми охорони праці слід 
починати із забезпечення його безпеки при 
розробці нових технологій і устаткування, 
організації виробничих процесів і контролю 
за поведінкою людини. Особлива увага по-
винна приділятися розробкам охорони праці 
на малих та середніх підприємствах [9]. 

Є.В. Котов теж підтримує думку про 
недосконалість механізму використання 
та адаптування до умов України міжнарод-
ного досвіду з охорони праці [3].

На думку Ю.І. Кундієвої, А.М. На-
горної, Л.О. Добровольського, держава, в 
основному, передбачає послідовність наці-
ональної політики в охороні праці і прагне 
виконувати вимоги Європейської соціаль-
ної хартії й інших міжнародних протоколів 
щодо дотримання прав працюючих на 
безпечні умови, проте реалізація правової 
бази є недостатньою через відсутність під-
законних актів, які б чітко регламентували 
окремі положення законів, механізмів їх 
впровадження, недостатність бюджетного 
фінансування, контролю і відповідальності 
за їх виконання [2, 3].

Серед країн СНД Україна за рівнем 
професійної захворюваності займає друге 
місце, поступаючись Таджикистану та ви-
переджаючи Російську Федерацію [2, 6]. 

Проведений аналіз зарубіжного досвіду 
системи охорони праці дав можливість зро-
бити висновок про процес удосконалення 
правового регулювання охорони праці в 
Україні.

Отже, міжнародний досвід для право-
вого регулювання охорони праці в Україні 
є важливим і необхідним як в нормативній, 
правовій діяльності, так і в практичній ро-
боті. Можна з упевненістю стверджувати, 
що проблема удосконалення правового 
регулювання охорони праці є актуальною у 
світовому масштабі. Україна має унікальну 
можливість дослідити світовий досвід у 
галузі охорони праці, оцінити його до-
сягнення та недоліки, врахувати всі осо-
бливості ситуації на вітчизняному ґрунті, 
а головне не скопіювати досвід країн з 
регулювання охорони праці. 

Пропонується детально використати:
1) досвід ФРН щодо підходу до здій-

снення навчання інспекторів з охо-
рони праці;

2) досвід Канади щодо практики від-
шкодування шкоди потерпілим зо-
крема, до досягнення пенсійного 
віку, коли виплати здійснюються 
страховою організацією, а після – 
йде звичайна пенсія;

3) досвід Росії в питанні здійснен-
ня фінансування заходів з охорони 
праці у бюджетних установах. 

Україна на відміну від, ФРН, США є 
країною, в якій найбільші втрати відбу-
ваються серед працездатного чоловічого 
населення. Високий рівень виробничого 
травматизму вносить до цього сумного 
списку свій внесок. 

Окреслені проблеми правового регу-
лювання охорони праці є комплексними 
і вирішення їх можливе при підвищенні 
соціальної відповідальності роботодавців, 
поліпшення взаємодії державних та місце-
вих органів влади, підвищення загального 
рівня керованості в країні. 
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резюме
В статье автор проводит анализ опыта правовой регуляции охраны труда в разных 

странах мира по сравнению с Украиной и обосновывает возможность заимствования 
такого опыта. Обоснована необходимость поиска новых подходов к правовой регуляции 
охраны труда в Украине. Проведен анализ нормативно правовых актов, которые регули-
руют сферу охрану труда иностранных государств. На основе изучения данного вопроса 
и проведенного исследования международного опыта правовой регуляции охраны труда, 
автор представляет предложения относительно необходимости заимствования междуна-
родного опыта и улучшения состояния охраны труда в Украине.

SUMMARY
In the Article an Author conducts the analysis of experience of the legal adjusting of labour 

in the different countries of the world protection as compared to Ukraine and grounds possibility 
of borrowing of such experience. The necessity of search of the new going is set near the legal 
adjusting of labour protection in Ukraine. On the basis of study of this question and conducted 
research of international experience of the legal adjusting of labour protection, an author gives 
suggestion in relation to the necessity of borrowing of international experience and improvement 
of the state of labour protection for Ukraine.
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Прокуратура України у межах конститу-
ційно визначених функцій здійснює нагляд 
за додержанням прав і свобод людини і гро-
мадянина, додержанням законів з цих пи-
тань органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, їх посадовими 
і службовими особами у всіх без винятку 
сферах життєдіяльності суспільства та 
держави, у тому числі і у сфері охорони на-
вколишнього природного середовища. Вона 
виступає найважливішою, центральною 
ланкою державного механізму нагляду у 
відповідній сфері і водночас підсистемою 
державної системи контролю і нагляду за 
охороною довкілля в цілому.

Системна єдність органів прокуратури 
як особлива якість визначається тим, що 
прокуратура покликана разом із спеці-
ально уповноваженими органами, що здій-
снюють державний контроль у відповідній 
сфері, забезпечувати екологічний порядок, 
захист екологічних прав і свобод громадян 
України.

Першочергово це зумовлюється зна-
чним зростанням кількості екологічних 
правопорушень в Україні і необхідністю 
жорсткого реагування на них з боку орга-
нів прокуратури.

Як зазначає С.В. Таранушич, еколо-
гічна ситуація в Україні залишається вкрай 
складною, навантаження на довкілля по-
стійно зростає, забруднення і виснаження 
природних ресурсів продовжує загрожувати 
здоров’ю населення, екологічній безпеці 
та економічній стабільності держави. При 
цьому відзначається зменшення активності 
прокурорського нагляду за додержанням 
законів у галузі охорони довкілля [3, 10].

Проблематика організації та здій-
снення наглядової діяльності за дотриман-
ням законів про охорону навколишнього 
природного середовища була предметом 
досліджень таких науковців, як В.І. Ан-
дрейцев, Р.І. Бурієва, В.П. Виноградов, 
А.Ю. Винокуров, А.П. Гетьман, Л.М. Да-
виденко, В.В. Долежан, Ю.Б. Жаркова, 
П.М. Каркач, І.М. Козьяков, М.В. Косюта, 
Т.В. Корнякова, І.Є. Марочкін, М.І. Мичко, 
В.Л. Мунтян, Є.М. Попович, М.В. Руденко, 
В.В. Сухонос, С.В. Таранушич, Я.М. То-
лочко, О.Б. Черв’якова, М.К. Якимчук, 
Ю.С. Шемшученко, П.В. Шумський та ін.

Метою даної статті є дослідження 
оптимізації прокурорського нагляду за до-
держанням законодавства у сфері охорони 
довкілля в Україні.

о. голоВкіН,
кандидат юридичних наук, професор
(Національна академія прокуратури України)
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Відповідно до зроблених на сьогодні 
наукових висновків, нагляд за додержан-
ням екологічного законодавства органами 
державної влади та місцевого самовря-
дування, підприємствами, установами 
та організаціями незалежно від форми 
власності, громадянами України інтерпре-
тується як один з пріоритетів діяльності 
органів прокуратури України. Водночас 
він цілком природно вважається одним з 
найскладніших напрямів роботи органів 
прокуратури України.

В юридичній науці неодноразово наго-
лошувалося, що прокурорський нагляд за 
додержанням екологічного законодавства 
– це найважливіший правовий засіб:

 – захисту екологічних прав громадян 
і, в першу чергу, їх права на спри-
ятливе довкілля;

 – забезпечення екологічної безпеки в 
регіонах і країні в цілому;

 – захисту, збереження та раціональ-
ного використання природних ба-
гатств держави, що є найціннішим 
її надбанням;

 – позитивного впливу на діяльність 
правоохоронних та інших органів, 
наділених функціями екологічного 
контролю, покликаних забезпечи-
ти належне виконання екологічно-
го законодавства;

 – підвищення екологічної культури 
посадових осіб, керівників комер-
ційних і некомерційних організацій, 
формування у них правильного, 
максимально адаптованого до дій-
сності екологічного світогляду [2].

Ці доктринальні висновки є відправ-
ними для розуміння специфікації і роз-
витку законодавства у відповідній сфері 
правовідносин.

Закон України «Про прокуратуру» від 
5 листопада 1991 р. і наказ Генерального 
прокурора України від 15 квітня 2004 р. 
№ 6 «Про організацію наглядової діяль-
ності прокуратури щодо захисту прав і 
свобод громадянина та інтересів держави» 
в умовах сьогодення відносять нагляд за 

додержанням і застосуванням законів у 
сфері охорони довкілля до числа пріори-
тетних напрямів прокурорської діяльності. 

В юридичній літературі розрізняються 
наступні сутнісні ознаки прокурорського 
нагляду: 1) це самостійний вид державної 
діяльності, яка здійснюється від імені дер-
жави на всій території України; 2) метою 
прокурорського нагляду є забезпечення 
природозахисної законності всіма учас-
никами суспільних відносин та сприяння 
зміцненню екологічного правопорядку; 
3) нагляд здійснюється на підставі Консти-
туції і законів України; 4) шляхом здійснення 
прокурорського нагляду захищаються як 
державні інтереси, так і екологічні права та 
свободи людини і громадянина; 5) змістом 
прокурорського нагляду є виявлення пору-
шень закону, причин і умов, що їм сприяють, 
вжиття заходів щодо усунення порушень та 
притягнення порушників закону до вста-
новленої відповідальності [3, 10].  

З точки зору С.В. Таранушича, цілі 
прокурорського нагляду у галузі охорони 
довкілля полягають в охороні та захисті 
гарантованих Конституцією, законодав-
чими і підзаконними актами екологічних 
прав і свобод фізичних та юридичних осіб, 
державних та публічних інтересів, з одного 
боку, та підвищення якості та ефективності 
прокурорського нагляду за додержанням 
законодавства в галузі охорони довкілля – з 
іншого. При цьому завдання такого нагляду 
зведено у дві групи: 1) основні, а саме: 
нагляд за додержанням і застосуванням 
законів про охорону довкілля,  передусім 
у діяльності органів виконавчої влади, 
місцевого самоврядування, контролю-
ючих та правоохоронних органів; 2) до-
даткові: нагляд за виконанням обов’язків 
громадянами у галузі охорони довкілля; 
використанням і відтворенням природних 
ресурсів; збереженням природних ресурсів 
і комплексів; повнотою та своєчасністю 
відшкодування шкоди, заподіяної в резуль-
таті порушення законодавства про охорону 
довкілля та про припинення екологічно 
небезпечної діяльності [3, 11].
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Прокурорський нагляд у даній сфері 
здійснюється у відповідності із припи-
сами Конституції України, а також законів 
України «Про прокуратуру», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», 
інших законодавчих актів України, а також 
наказів, розпоряджень, інших актів Гене-
ральної прокуратури України.

Загалом, регулювання відповідної 
діяльності має міжгалузевий, комплек-
сний правовий характер і здійснюється 
засобами різних галузей законодавства 
України – конституційного, екологічного, 
адміністративного, кримінального, кримі-
нально-процесуального тощо. Зрозуміло, 
що провідна роль належить актам, що 
безпосередньо регулюють загальні осо-
бливості діяльності органів прокуратури.

Серед правових основ прокурорського 
нагляду за додержанням законів особливе 
місце належить відомчим нормативно-пра-
вовим актам, які відповідно до п. 7 ст. 15 
Закону України «Про прокуратуру» ви-
даються Генеральним прокурором України 
і є обов’язковими для всіх органів про-
куратури.

Так, зокрема, наказом Генерального 
прокурора України «Про особливості 
організації прокурорського нагляду за 
додержанням законів щодо охорони на-
вколишнього природного середовища 
та використання земель» від 23 жовтня 
2009 р. № 3/2 пріоритетними питаннями 
прокурорського нагляду визнано:

 – збереження, використання, охо-
рону та відтворення природних 
ресурсів, а саме: об’єктів при-
родно-заповідного фонду, земель, 
надр, поверхневих і підземних 
вод, атмосферного повітря, лісів, 
тваринного і рослинного світу, 
морського середовища, терито-
ріальних вод, континентального 
шельфу і виключної (морської) 
економічної зони; 

 – нагляд за додержанням законів 
щодо охорони та використання 
земельних ресурсів. Необхідно 

принципово реагувати на факти 
протиправного вилучення або від-
чуження усіх категорій земель з 
державної та комунальної власнос-
ті, надання їх у власність і користу-
вання, передусім тих, які належать 
закладам та установам для дітей, а 
також незаконної приватизації зе-
мельних ділянок; вживати заходів 
до поновлення порушених прав 
громадян, у тому числі неповно-
літніх, відшкодування завданих 
земельним ресурсам збитків, втрат 
сільськогосподарського і лісо-
господарського виробництва та 
стягнення плати за землю; 

 – захист життя і здоров’я громадян, 
навколишнього природного серед-
овища від негативного впливу 
господарської та іншої діяльності, 
особливо при поводженні з токсич-
ними, радіоактивними й іншими 
небезпечними для довкілля речо-
винами, побутовими, промисло-
вими відходами, у тому числі при 
їх ввезенні, транспортуванні та 
захороненні на території України;

 – порядок встановлення суб’єктам 
господарювання обов’язкових 
зборів і платежів за користування 
природними ресурсами, їх надхо-
дження до державного та місцевих 
бюджетів, а також відшкодування 
збитків і втрат, заподіяних унаслі-
док порушення законодавства про 
охорону навколишнього природно-
го середовища;

 – цільове використання бюджетних 
та інших коштів, виділених на 
охорону довкілля, збереження 
природної різноманітності флори 
та фауни, ліквідацію наслідків еко-
логічного забруднення, природних 
і техногенних явищ та їх поперед-
ження. 

З 1989 р. у системі прокуратури України 
створено спеціалізовані екологічні підроз-
діли та виділені природоохоронні проку-
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ратури, які спеціалізуються виключно на 
нагляді за додержанням і застосуванням 
законів про охорону навколишнього при-
родного середовища. 

Природоохоронна прокуратура – це 
державний наглядовий орган, складова 
частина системи прокуратури України, 
безпосереднім завданням якої є здійснення 
прокурорського нагляду за додержанням 
законодавства в галузі охорони, викорис-
тання і відтворення природних ресурсів, 
забезпечення екологічної безпеки, а також 
безпечного для здоров’я і життя громадян 
довкілля, запобігання негативному впли-
вові господарської діяльності на навко-
лишнє природне середовище, збереження 
природних ресурсів і комплексів [3, 12].

На думку С.В. Таранушича, доціль-
ність подальшого збереження природоохо-
ронних прокуратур обумовлена, по-перше, 
погіршенням екологічної ситуації в країні; 
по-друге, визначенням в Законі України 
«Про прокуратуру» того, що додержання 
законів, які стосуються охорони навко-
лишнього середовища є предметом про-
курорського нагляду (п. 3 ст. 19); по-третє, 
передбаченням Законом України «Про 
охорону навколишнього природного се-
редовища» можливості створення в складі 
органів прокуратури спеціалізованих еко-
логічних підрозділів (ст. 37); по-четверте, 
другорядністю на сьогодні нагляду за до-
держанням законів про охорону навколиш-
нього середовища в діяльності військових, 
транспортних, міських, районних та 
інших прокурорів; по-п’яте, необхідністю 
подальшої спеціалізації прокурорського 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів у галузі охорони довкілля [3, 6].

Як різновид спеціалізованих про-
куратур, природоохоронні прокуратури 
будуються на загальних принципах, перед 
ними стоять такі ж завдання, як і перед 
територіальними органами, вони мають 
такі самі повноваження, але з урахуванням 
специфіки об’єктів нагляду.

Проте створення і діяльність природо-
охоронних прокуратур відбувається відпо-

відно до наказів Генеральної прокуратури 
та обласних прокурорів, без відповідного 
законодавчого їх забезпечення. Зокрема, 
у Законі України «Про прокуратуру» від-
сутні норми, присвячені особливостям 
створення, системі і порядку діяльності 
природоохоронних прокуратур.

Відповідно до наказу Генерального 
прокурора України «Про організацію 
роботи і управління в органах прокура-
тури України» від 19 вересня 2005 p. № 1 
встановлено, що особливості діяльності 
військових, транспортних, природоохорон-
них, інших спеціалізованих прокуратур та 
прокуратур міст з районним поділом визна-
чаються окремими наказами Генерального 
прокурора України. Діяльність цих органів 
прокуратури організовується за терито-
ріальним і функціональним (галузевим) 
принципами.

При цьому на міські, районні, міжра-
йонні, інші прирівняні до них прокуратури 
як на головну ланку системи органів про-
куратури покладено здійснення на відпо-
відній території нагляду за додержанням 
законів місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самовряду-
вання, правоохоронними органами, під-
приємствами, установами й організаціями, 
незалежно від форм власності, підпоряд-
кованості та належності, їх посадовими 
і службовими особами, громадянами; 
провадження досудового слідства; під-
тримання державного обвинувачення, 
представництво інтересів громадянина або 
держави у місцевих загальних судах у ви-
падках, передбачених законом.

Нині обґрунтовується доцільність 
створення у системі органів прокуратури 
нових підсистем, зокрема, організації 
спеціалізованих природоохоронних про-
куратур на правах обласних та прийняття 
положень про них. В Україні вже створено 
природоохоронні прокуратури на правах 
міжрайонних у найбільш несприятливих 
регіонах. У всіх прокуратурах областей та 
прирівняних до них прокуратурах утво-
рені підрозділи з нагляду за додержанням 
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природоохоронного законодавства або ці 
функції покладено на старших помічників 
прокурорів областей. Практика створення 
вказаних прокуратур заслуговує на увагу, 
оскільки їх працівники більш кваліфіко-
вано здійснюють нагляд за додержанням 
законодавства про охорону довкілля. Од-
нак при цьому виникає потреба у чіткому 
розмежуванні компетенції територіальних 
і природоохоронних прокуратур. Доцільно 
розробити Положення про природоохо-
ронну прокуратуру, яке має бути затвер-
джене наказом Генерального прокурора 
України. Це сприяло б усуненню дублю-
вання в роботі територіальних і природо-
охоронних прокуратур під час здійснення 
їх повноважень та більш оперативному ви-
явленню порушень законів у сфері охорони 
довкілля [1, 69–70].

Як вірно зазначає В.І. Бабенко, осо-
бливістю екологічної ситуації в будь-якій 
країні є наявність природних зон з ви-
разними особливостями, обумовленими 
специфікою клімату, природного ланд-
шафту та інших ознак. Ці території не 
співпадають і не можуть співпадати з 
адміністративно-територіальними одини-
цями, але характеризуються спільними 
екологічними проблемами. Оскільки 
організація прокуратури, включаючи і при-
родоохоронні прокуратури, побудована за 
територіальною ознакою і прив’язана до 
адміністративно-територіальних одиниць, 
це створює досить серйозні проблеми у 
вирішенні проблем, утворює труднощі для 
здійснення скоординованих заходів [1, 71].

Тому варто подумати про створення в 
Україні спеціалізованих природоохорон-
них прокуратур на правах обласних з чітко 
визначеною компетенцією, діяльність яких 
поширювалась би на декілька регіонів. 
Передусім такою прокуратурою могла б 
стати екологічна прокуратура Дніпров-
ського басейну (Дніпро та його найбільші 
притоки Десна і Прип’ять або без них). 
При цьому можна використати досвід 
Російської Федерації, де давно функціонує 
Волзька природоохоронна прокуратура. 

Створення міжобласної Карпатської при-
родоохоронної прокуратури (Львівська, 
Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпат-
ська області) справило б позитивний вплив 
на збереження лісів від їх хижацького зни-
щення, що триває всі останні роки [1, 71].

Підсумовуючи, зазначимо, що проку-
рорський нагляд у галузі охорони довкілля 
має такі сутнісні ознаки:

 – це відносно самостійний вид 
державної діяльності, яка здій-
снюється системою загальних та 
спеціалізованих (природоохорон-
них) прокуратур України від імені 
держави на всій території України 
на основі спільних принципів ор-
ганізації та діяльності;

 – цілями такого нагляду є забезпе-
чення захисту екологічних прав та 
свобод особи, сприяння зміцненню 
екологічної законності та екологіч-
ного правопорядку;

 – такий нагляд здійснюється на під-
ставі Конституції, законів України, 
інших актів законодавства, при-
йнятих у розвиток та на виконання 
відповідних законів;

 – через здійснення прокурорського 
нагляду захищаються як суспільні 
та державні екологічні інтереси, 
так і екологічні права та свободи 
людини і громадянина;

 – змістом прокурорського нагляду є 
виявлення порушень закону, при-
чин і умов, що їм сприяють, вжиття 
заходів щодо усунення порушень, 
поновлення екологічної законності 
та правопорядку та притягнення 
порушників закону до юридичної 
відповідальності.

З метою оптимізації прокурорського 
нагляду за додержанням законів у сфері 
охорони довкілля, слід Закон України «Про 
прокуратуру» доповнити нормами, присвя-
ченими особливостям створення, системі 
і порядку діяльності природоохоронних 
прокуратур. Доцільно також розробити 
Положення про природоохоронну проку-
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ратуру, яке має бути затверджене наказом 
Генерального прокурора України.

Підтримуючи висловлені в юридичній 
літературі пропозиції, вважаємо за необ-
хідне розглянути можливість створення в 
Україні спеціалізованих природоохорон-
них прокуратур на правах обласних з чітко 

визначеною компетенцією, діяльність яких 
поширювалась би на декілька регіонів 
(прокуратура Дніпровського басейну, 
Карпатська природоохоронна прокуратура 
тощо), використавши при цьому досвід 
зарубіжних країн, зокрема Російської Фе-
дерації.
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Постановка проблеми. В українському 
законодавстві для визначення основної ідеї-
напряму щодо зближення правових систем 
нашої країни і країн Європейського Союзу 
задля налагодження більш тісної співп-
раці вживаються різні терміни: адаптація, 
гармонізація, зближення законодавств, від 
чого тією чи іншою мірою залежать кроки, 
на які повинна йти наша країна у процесі 
реформування свого законодавства. Проте 
неможливим є просте термінологічне ви-
значення, ідентифікація процесу, який ми 
повинні здійснити з нашим законодавством 
без усвідомлення суті самих процесів, які 
необхідно пройти у процесі здійснення 
певних реформ. Усвідомити, яким чином 
і наскільки нам необхідно реформувати 
нашу нормативно-правову базу задля на-
лагодження більш тісних взаємозв’язків ми 
зможемо лише дослідивши ідею, принципи 
побудови та суть нормативно-правової бази 
Європейського Союзу.

Наукова розробленість (аналіз остан-
ніх досліджень та публікацій). В останні 
роки на детальне дослідження джерел 
Європейського права навколишнього 
середовища почали звертати увагу досить 
велика кількість вітчизняних науковців, 
проте першопрохідцями, які вже мають 

значні напрацювання в обраному напрямі, 
є М.В. Буроменський, І.Б Кудас, А.А. Ма-
євська, В.С. Семенов, В.М. Стешенко, 
О.В. Тарасов, О.Я. Трагнюк, Р.Б. Хороль-
ський, М.М. Микієвич, Н.І Андрусевич, 
Т.О. Будякова. 

Мета й завдання дослідження. Ме-
тою і завданнями дослідження є аналіз 
Європейських нормативно-правових 
джерел в сфері охорони навколишнього 
природнього середовища, дослідження їх 
системи, ієрархічності, основних цілей 
прийняття та ідей, винесення рекомендацій 
щодо розробки напрямів зближення укра-
їнської та європейської правових систем. 

Головним документом, що визначає 
основи співпраці України та Європейського 
Союзу у сфері охорони навколишнього 
середовища, є Угода про партнерство і 
співробітництво між Європейськими Спів-
товариствами та їх державами-членами 
і Україною, підписана у 1994 р. В Угоді, 
зокрема, говориться, що Сторони «розви-
вають та зміцнюють співробітництво між 
ними в галузі охорони навколишнього 
середовища та охорони здоров’я» [8]. 

Проте на даному етапі посилення 
зв’язків України з ЄС задля реалізації поло-
жень цієї Угоди необхідно більш досконале 
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ознайомлення з суттю нормативно-пра-
вової бази, якою ці зовнішні відносини 
регулюються.

Джерела європейського права навко-
лишнього середовища включають норми 
первинного права, норми вторинного 
права, прецедентне право, міжнародні до-
говори чи так зване третинне або додаткове 
право. Усі джерела європейського права 
пов’язані ієрархічною системою, в якій ви-
щою юридичною силою наділені джерела 
первинного права. На основі первинного 
права органи Європейського Союзу при-
ймають норми вторинного права. Відносно 
самостійними групами є норми прецедент-
ного права та міжнародні договори. 

Європейський Союз та Європейські 
Співтовариства діють на основі установчих 
договорів, які були вироблені та підписані 
державами-членами на основі міжнарод-
ного права. Тим не менше, їх положення 
стосуються не лише держав-членів, але і їх 
громадян. 

Норми, закріплені в установчих дого-
ворах та в договорах, що їх доповнюють, 
отримали назву первинного права [9, 23]. 

Норми, що стосуються охорони на-
вколишнього середовища, закріплені До-
говором про заснування Європейського 
Співтовариства, в основному, в розділі ХІХ 
«Навколишнє середовище». Тут визнача-
ються мета, принципи, форми та способи 
дій Європейського Співтовариства під час 
створення і реалізації своєї політики у 
сфері охорони навколишнього середовища. 
Стаття 175 визначає також зобов’язання та 
повноваження деяких органів Європей-
ського Союзу щодо здійснення політики в 
сфері охорони довкілля [1]. 

Положення розділу «Навколишнє се-
редовище» доповнюються закріпленими в 
ст. 95 Договору про заснування Європей-
ського Співтовариства нормами, що дають 
можливість Співтовариству здійснювати 
заходи щодо зближення екологічного за-
конодавства держав-членів. 

Окрім положень установчих договорів, 
які стосуються безпосередньо охорони 

навколишнього середовища, інші норми, 
закріплені у них, також застосовуються до 
європейського права навколишнього серед-
овища. Сюди входять і цілі Європейського 
Союзу та Європейського Співтовариства, 
і принципи, що застосовуються до усіх 
галузей європейського права, і порядок 
створення й функціонування органів та 
інституцій Європейського Союзу, які віді-
грають безпосередню роль у розробці та 
реалізації політики ЄС у сфері охорони 
навколишнього середовища. 

На основі первинного права органи 
Європейського Союзу приймають норми 
вторинного права. 

До норм вторинного права ЄС належать 
директиви, регламенти, рішення, рекомен-
дації та висновки. Стаття 249 Договору 
про заснування Європейського Співто-
вариства передбачає, що «для виконання 
своїх завдань та згідно з положеннями 
цього Договору, Європейський Парламент 
спільно з Радою, Рада і Комісія приймають 
регламенти, директиви і рішення та дають 
рекомендації й висновки» [2]. 

Директиви своїми нормами закріплю-
ють мінімальні стандарти, яких потрібно 
дотримуватися, тому держави-члени мо-
жуть вживати більш суворих заходів, ніж 
передбачено. 

Наприклад, багато директив у сфері 
охорони навколишнього середовища за-
кликають держави-члени самостійно ви-
значати зони в межах їх території, згідно 
з критеріями, встановленими директивою. 

У директиві завжди вказується період 
часу, протягом якого слід інкорпорувати 
норми директиви у національне право, 
проте ці нормативно-правові акти набува-
ють чинності не з дня завершення терміну 
для їх імплементації, а з дати, вказаної у 
директиві, або на 20 день після опубліку-
вання її в Офіційному Віснику Європей-
ського Союзу. 

Якщо окрема держава-член незалежно 
від причини не приведе своє законодавство 
у відповідність із директивою протягом 
вказаного періоду часу, то це вважається 
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порушенням зобов’язань, які випливають 
з установчого договору, і тягне за собою 
відповідні дії з боку Європейської Комісії. 

Завдяки прецедентному праву, була 
поширена пряма дія директив, за умови, 
що держава-член вчасно не інкорпорує по-
ложення директиви у своє законодавство. 

Директиви поділяються на рамкові та 
звичайні (або дочірні). Рамкові директиви 
встановлюють загальні принципи, про-
цедури і вимоги законодавства у різних 
сферах. Інші директиви у кожному секторі 
повинні відповідати загальним принципам 
рамкових директив. 

Наприклад, якщо у сфері охорони вод 
прийнята Рамкова водна директива, то усі 
інші директиви, що приймаються у цій 
сфері, мусять відповідати принципам і за-
гальним нормам даної рамкової директиви, 
а не суперечити їм. 

Окрім того, для класифікації законо-
давства в сфері охорони навколишнього 
середовища використовують поділ на 
«горизонтальне» та «вертикальне» зако-
нодавство. «Горизонтальне» – пов’язане 
з загальними питаннями у сфері охорони 
довкілля, воно застосовується для регу-
лювання різних питань, що стосуються 
навколишнього середовища. Сюди можна 
віднести законодавство щодо доступу до 
екологічної інформації, оцінки впливу на 
навколишнє середовище, звітування про 
імплементацію директив у сфері охорони 
довкілля. До «вертикального» законодав-
ства належать нормативно-правові акти, 
які регулюють конкретні сфери діяльності, 
наприклад, поводження з відходами, охо-
рона вод, біорізноманіття та ін [6, 123]. 

Регламент Європейського Союзу – це 
нормативно-правовий акт, що встановлює 
правила поведінки загального харак-
теру, має пряму дію та у всіх елементах 
обов’язковий для усіх суб’єктів європей-
ського права. 

У сфері охорони довкілля є низка дуже 
важливих регламентів, які, наприклад, 
впроваджують контроль у міжнародній 
торгівлі відходами і видами флори і фауни, 

що знаходяться під загрозою зникнення, а 
також схеми еко-менеджменту та еко-ау-
диту. Найчастіше регламенти приймаються 
у сфері охорони навколишнього середо-
вища, якщо предмет стосується зовнішньої 
торгівлі Співтовариства. 

Рішення – це індивідуальні законодавчі 
акти, що є обов’язковими для сторін, яким 
адресуються. Вони відрізняються від 
директив і регламентів своєю особливою 
природою. Рішення є стандартною формою 
індивідуальних актів, тобто вони повинні 
служити інструментом не правотворчості, 
а правозастосування. Тим не менше, під 
назвою «рішення» можуть прийматися і 
нормативні документи. Єдиним елементом 
у структурі Союзу, де рішення виступали 
стандартною формою нормативних актів, 
було ЄСВС. 

Як правило, рішення стосуються спе-
ціальних, вузьких, переважно технічних 
питань і обов’язкові лише для тих суб’єктів 
європейського права, яким адресовані. Ви-
користовуються для уточнення детальних 
адміністративних вимог чи поновлення 
технічних аспектів регламенту або дирек-
тиви. Адресатом не обов’язково виступає 
держава – це можуть бути і окремі катего-
рії юридичних осіб чи конкретні юридичні 
особи. Наприклад, Європейська Комісія 
прийняла низку рішень щодо екологічного 
маркування ЄС для різних видів продукції. 
За загальним правилом, рішення повідо-
мляються тим суб’єктам європейського 
права, яких безпосередньо стосуються, і 
набувають чинності з дати повідомлення 
стороні, якій вони адресуються. 

Рекомендації та висновки. Характер-
ною рисою рекомендацій та висновків є те, 
що вони не нормативно-правові акти. Ре-
комендації та висновки не обов’язкові для 
виконання і носять лише рекомендаційний, 
дорадчий характер. 

Прецедентне право складає велику і 
важливу групу норм європейського права. 
Його джерелами є рішення Суду Євро-
пейських Співтовариств і Суду першої 
інстанції. 

р.в. яцишин



вісник Академії адвокатури україни

96
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Особливість прецедентного права Єв-
ропейського Союзу полягає в тому, що в 
установчих договорах немає положень, які 
прямо вповноважують суди встановлювати 
нові норми права. Суди створюють нові 
правові норми шляхом тлумачення чинних 
норм під час розгляду конкретних справ. 
Найважливіша особливість судових пре-
цедентів полягає в їх юридичній силі. 

Рішення, що виносяться Судом Євро-
пейських Співтовариств, розглядаються 
як прецеденти і є обов’язковими для усіх 
держав-членів. Це дуже важливо у тих 
випадках, коли мова йде про тлумачення 
установчих актів, даних Судом, та при при-
йнятті рішень щодо запитів національних 
судових установ, які розглядаються на 
основі преюдиційної процедури [7]. 

Розгляд екологічних питань Судом 
Європейських Співтовариств – достатньо 
нове явище, порівняно з національними 
судами чи розглядом інших питань. еко-
логічних питань, які розглядаються Судом 
Європейських Співтовариств та Судом 
першої інстанції, є доволі небагато. 

екологічні справи, що розглядаються 
Судом Європейських Співтовариств, 
можна поділити на дві групи: спори між 
Європейською Комісією та державами-чле-
нами чи між інституціями Європейського 
Союзу і розгляд преюдиційного характеру 
щодо тлумачення права Співтовариства. 
У судових рішеннях було закріплено 
низку важливих положень. Наприклад, 
Суд Європейських Співтовариств нео-
дноразово підкреслював, що навколишнє 
середовище є однією з основних цілей, що 
може виправдовувати обмеження вільного 
руху товарів, і зробив висновок, що еко-
логічні питання можуть розглядатись як 
«обов’язкова вимога», наприклад, щодо 
заходів з обмеження торгівлі. 

В останні роки Суд закріпив найважли-
віші елементи прецедентного права в сфері 
охорони довкілля, зокрема щодо обов’язку 
держав-членів визначати особливі заповідні 
зони та надавати правовий статус для їх 
охорони, що мав би обов’язкову юридичну 

силу для усіх національних органів. У 
судових рішеннях, що стосуються охорони 
довкілля, часто розглядається застосування 
та імплементація тієї чи іншої директиви, 
даються уточнення або визначення певних 
термінів і їх застосування, закріплюється 
розмежування повноважень між держа-
вами-членами та Європейським Співтова-
риством з конкретних питань та ін. 

Судом було вироблено також ряд пре-
цедентів, які прямо не стосуються охорони 
навколишнього середовища, але мають 
безпосередній вплив на створення та за-
стосування законодавства у цій сфері. При-
кладом може бути рішення про поширення 
прямої дії на директиви [6, 300]. 

Міжнародні договори утворюють осо-
бливу групу джерел європейського права. 
У міжнародних договорах закріплюються 
зобов’язання Європейських Співтова-
риств, Європейського Союзу та їх держав-
членів на міжнародній арені. 

Угоди, підписані Співтовариствами 
з третіми державами та міжнародними 
організаціями, є зовнішніми джерелами, 
правове положення яких визначається, 
головним чином, нормами міжнародного 
права. 

Міжнародні договори ЄС є джерелами 
норм одночасно двох правових систем: 
міжнародного (публічного) права Співто-
вариства, з одного боку, і Союзу – з іншого. 
Як джерело міжнародних прав і обов’язків, 
вони зв’язують не лише Співтовариство, 
але і кожну із держав-членів. 

Специфіка міжнародних договорів, 
підписаних Співтовариствами та Співто-
вариствами разом із державами-членами, 
полягає в тому, що вони не повинні супер-
ечити установчим договорам. 

Європейське Співтовариство вживає 
заходів для дотримання цього акту, прийма-
ючи юридично обов’язкові інструменти, 
узгоджуючи законодавство Європейського 
Союзу з вимогами відповідної конвенції 
чи угоди. Таке узгодження повинно від-
буватись як на рівні держав-членів, так і на 
рівні інституцій ЄС. 
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Наприклад, у 1998 р. Європейське 
Співтовариство разом з усіма державами-
членами підписали Оргуську конвенцію 
про доступ до екологічної інформації, 
участь громадськості у прийнятті рішень 
і доступ до правосуддя з питань, що сто-
суються навколишнього середовища. На 
даний момент триває процес приведення 
законодавства ЄС у відповідність із поло-
женнями Конвенції. Зокрема, на рівні дер-
жав-членів прийнята Директива 2003/35/
ЄС Європейського Парламенту і Ради від 
26 травня 2003 р., що передбачає участь 
громадськості у виробленні деяких планів 
та програм, які стосуються навколишнього 
середовища, і доповнює питаннями участі 
громадськості і доступу до правосуддя Ди-
рективи Ради 85/337/ЄеС та 96/61/ЄС15, 
Директиву 2003/4/ЄС Європейського 
Парламенту і Ради від 28 січня 2003 року 
про доступ громадськості до екологічної 
інформації, яка замінює Директиву Ради 
90/313/ЄеС16. Наразі розглядається 
Проект директиви Європейського Парла-
менту та Ради про доступ до правосуддя 
з питань, що стосуються навколишнього 
середовища. На рівні Співтовариства зараз 
розглядається пропозиція Комісії щодо 
Регламенту, який застосовує Оргуську кон-
венцію до інституцій ЄС. 

Іноді, приймаючи рішення про підпи-
сання міжнародно-правового документа, 
Європейське Співтовариство приймає де-
кларації, що стосуються конкретних статей 
конвенцій, угод чи протоколів. Наприклад, 
рішення Ради від 23 березня 1998 р. щодо 
підписання Конвенції про транскордонний 
вплив промислових аварій супроводжу-
ється Декларацією Європейського Спів-
товариства стосовно ст. 29(4) Конвенції 
про транскордонний вплив промислових 
аварій [5]. У декларації говориться, що 
Співтовариство і держави-члени відпові-
дають за застосування Конвенції згідно зі 
своїми повноваженнями. 

Міжнародне право навколишнього 
середовища, зокрема міжнародно-правові 
акти, що діють у сфері охорони довкілля, 

має значний вплив на діяльність Європей-
ських Співтовариств, перш за все, нор-
мотворчу, яка стосується питань охорони 
довкілля. 

Окрім цього, Європейське Співтова-
риство займає щораз активнішу позицію 
у процесі формування міжнародного 
права навколишнього середовища, беручи 
участь у міжнародних конференціях і 
міжнародних переговорах, підписуючи 
міжнародно-правові акти та співпрацюючи 
з різними міжнародними інституціями, що 
займаються питаннями охорони довкілля. 

Першими міжнародно-правовими до-
кументами, які підписало Європейське 
Співтовариство, були Міжнародна кон-
венція про охорону Середземного моря 
від забруднення (у 1976 р.), Конвенція про 
охорону дикої флори та фауни і природних 
середовищ існування в Європі (у 1979 р.) та 
Конвенція про транскордонне забруднення 
повітря на великі відстані (у 1979 р.). 

Зараз Європейське Співтовариство є 
стороною близько 45 міжнародно-право-
вих актів (міжнародних конвенцій та угод 
і протоколів до них) у сфері охорони до-
вкілля. Ці міжнародно-правові документи 
стосуються як охорони довкілля конкрет-
ного регіону (наприклад конвенції про 
охорону Рейну, Дунаю, Одеру від забруд-
нення, Альпійська конвенція та ін.), так і 
глобальних екологічних проблем (зокрема 
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, 
Конвенція про охорону біологічного різно-
маніття, Конвенція про оцінку впливу на 
навколишнє природне середовище у тран-
скордонному контексті та ін.). 

Висновки. Законом України від 21 
листопада 2002 р. було схвалено Концеп-
цію Загальнодержавної програми адаптації 
законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу [3]. А Законом Укра-
їни від 18 березня 2004 р. було затверджено 
саму програму [4]. 

Метою цієї загальнодержавної про-
грами є створення передумов для підго-
товки національного законодавчого поля 
для входження України в Європейський 
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Союз. А головними завданнями цієї про-
грами є:

 – забезпечення відповідності зако-
нодавства України зобов’язанням, 
що випливають з Угоди про 
партнерство і співробітництво 
між Україною і Європейськими 
Співтовариствами та їх держава-
ми-членами, інших міжнародних 
договорів, що стосуються співро-
бітництва України з Європейським 
Союзом;

 – розвиток законодавства України у 
напрямі його наближення до зако-
нодавства Європейського Союзу та 
забезпечення високого рівня підго-
товки в Україні проектів законів та 
інших нормативно-правових актів;

 – створення правової бази для інте-
грації України до Європейського 
Союзу;

 – створення на законодавчому рівні 
загальнодержавного механізму 
адаптації законодавства, який 
визначав би цілі та сфери, етапи 
адаптації законодавства, складо-
вими елементами якого має бути 
фінансове, інформаційне, наукове 
та кадрове забезпечення;

 – забезпечення системності та 
узгодженості в роботі органів дер-
жавної влади під час здійснення 
заходів з адаптації законодавства;

 – вдосконалення порядку плануван-
ня нормотворчої роботи на основі 
довгострокової програми розвитку 
законодавства України з метою 
його наближення до законодавства 
Європейського Союзу;

 – вироблення єдиних, обов’язкових 
для всіх суб’єктів права законодав-
чої ініціативи правил підготовки 
проектів нормативно-правових 
актів у процесі адаптації законо-
давства;

 – вдосконалення інформаційного 
забезпечення роботи з адаптації 
законодавства;

 – вдосконалення кадрового забезпе-
чення в органах державної влади, 
підготовка спеціалістів, які від-
повідали б особливим кваліфіка-
ційним вимогам, що висуваються 
до учасників процесу адаптації 
законодавства;

 – підвищення рівня володіння офі-
ційними мовами держав-членів 
Європейського Союзу державних 
службовців;

 – удосконалення порядку підготов-
ки щорічних пропозицій щодо 
обсягів фінансування заходів з 
адаптації законодавства в рамках 
Державного бюджету України. 

Проте, як бачимо, положення цієї Про-
грами розроблялись майже десятиліття 
тому і носили ще тоді суто декларативний 
характер, не вносячи майже ніяких кон-
кретних ідей і поправок у чинні екологічні 
нормативно-правові акти. З тих часів за-
для втілення принципів, задекларованих 
у цій Програмі, було зроблено небагато, а 
зважаючи на динамічну, складну ієрархічну 
нормативно-правову систему ЄС і постійне 
ускладнення суспільно-екологічних право-
відносин, нам негайно потрібно здійснювати 
кроки по шляху гармонізації екологічного 
законодавства країни з європейським.

Необхідність зближення екологічного 
законодавства України з правом навколиш-
нього середовища ЄС зумовлена необхід-
ністю посилення економіко-господарських 
зв’язків, повинна на сучасному етапі також 
зумовити зміну багатьох національних 
підходів щодо правового регулювання охо-
рони навколишнього середовища та раці-
онального природокористування, зокрема, 
до організації моніторингу, стандартизації, 
оцінки впливу на навколишнє середовище, 
організації екологічного аудиту, створення 
екологічної мережі. Необхідно також вне-
сти чимало інших змін до законодавства 
України під кутом зору наближення його 
до європейських стандартів, поліпшити ін-
формаційне та організаційне забезпечення 
даного процесу. 
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резюме 

В статье исследованы особенности построения, сущность, принципы, основания 
принятия источников европейского права окружающей среды, проанализирован процесс 
сближения правовых систем Украины и европейского Союза в сфере эколого-правовых 
отношений, отмечаются недостатки украинской концепции гармонизации законодательств 
и даны рекомендации по их устранению.

SUMMARY
The article examines features of  building , essence, the principles,  reason of making the 

sources of  European Environmental Law, analyzed the convergence of legal systems of Ukraine 
and the European Union in the field of ecological relations, given the shortcomings of the concept 
of harmonization of Ukrainian legislation and recommendations for their elimination.
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Развитие законодательства, регламенти-
рующего ту или иную сферу общественных 
отношений, обусловлено динамизмом самих 
отношений. Посредством правовых норм 
определяется порядок функционирования 
определенного явления в обществе с того 
момента, как оно становилось значимым 
не только для отдельного человека, группы 
людей, а для жизнедеятельности общества в 
целом. По мере развития регулируемых от-
ношений усложняется система их правового 
регулирования, увеличивается количество 
нормативно-правовых актов, происходит их 
дифференциация. Разумеется, что эффек-
тивность правового регулирования зависит 
не от количества таких актов, а от степени 
их согласованности. 

Ярким примером усложнения правого 
регулирования общественных отношений 
является законодательство об энергосбе-
режении, которое к настоящему моменту 
включает в себя более 500 нормативно-
правовых актов различной юридической 
силы. К сожалению, столь внушительный 
нормативно-правовой массив не отлича-
ется наличием единой цели регулирования, 
что негативно сказывается на степени его 
эффективности. 

Как отмечают исследователи, в Укра-
ине наметилась тенденция к деинтеграции 

правовых норм, что приводит к превраще-
нию законодательства из собрания общих 
правил поведения в казуистические, 
рассчитанные на те или иные случаи, в 
результате чего появляется излишняя, не 
свойственная актам такого уровня дета-
лизация [2, 5–19], что в конечном итоге 
приводит к формированию «неправового 
законодательства», т. е. законодательства, 
не выполняющего функцию системного 
баланса целесообразности, справедливо-
сти и стабильности [7, 7].

Учитывая важность энергосбережения 
для развития национальной экономики, 
исследование общих тенденций развития 
и упорядочивания (систематизации) нор-
мативно-правового обеспечения этого про-
цесса представляется актуальным.

Вопросы систематизации законода-
тельства получили широкое освещение 
в юридической литературе. Общие 
закономерности, способы системати-
зации законодательства исследуются в 
фундаментальных монографических 
работах О.Ф. Скакун, В.В. Копейчикова, 
и.С. Самощенко, С.С. Алексеева и др. 
Проблемам систематизации энергетиче-
ского законодательства (законодательства, 
регламентирующего, главным образом, 
правоотношения, складывающиеся в сфере 

г.Д. ДжумагельДиеВа,
кандидат юридических наук
(Институт экономико-правовых исследований 
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функционирования ТЭК) посвящены науч-
ные труды Ю.С. Шемшученко, П.Г. Лахно, 
А.Ю.Битяка и др. В то же время вопросы 
«встраивания» законодательства об энер-
госбережении, лишь частично охватывае-
мого энергетическим законодательством, 
в уже сложившиеся отрасли законодатель-
ства остаются малоисследованными, что 
предопределило цель настоящей работы.

Нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие отношения в сфере энергосбере-
жения, характеризуются высокой степенью 
как внутренней рассогласованности (в тер-
минологическом и содержательном плане), 
так и внешней – с положениями иных 
отраслей, что снижает их эффективность. 
В немалой степени подобное положение 
стало следствием автономного существо-
вания указанного нормативно-правового 
массива, отсутствия какой-либо связи 
его положений с нормами иных отраслей 
украинского законодательства, что, в свою 
очередь, обусловливает отсутствие надле-
жащего механизма реализации.

Одним из выходов в сложившейся 
ситуации может быть упорядочивание 
норма тивно-правовых актов путем их 
систематизации, т. е. сведения к единству 
действующих нормативно-правовых 
актов путем внешней или внутренней 
обработки их содержания. При этом за-
дача систематизации не сводится лишь к 
устранению несогласованности отдельных 
положений внутри систематизируемого 
законодательства (первый целевой уровень 
систематизации). ее результатом должна 
стать гармонизация законодательства об 
энергосбережении с нормами иных нор-
мативно-правовых актов отечественного 
законодательства (второй целевой уровень 
систематизации), обеспечение соответ-
ствия его положений международным обя-
зательствам, которые приняты Украиной в 
связи с ратификацией ряда международных 
договоров и соглашений (Договору к Энер-
гетической Хартии, Киотским протоколом 
к Рамочной Конвенции ООН об изменении 
климата, многочисленным двусторонним 

международным договорам) (третий целе-
вой уровень систематизации), а также ос-
новным положениям законодательства еС 
об энергосбережении (четвертый целевой 
уровень систематизации). 

Достижение поставленных целей во 
многом зависит от правильности выбора 
формы систематизации законодательства 
об энергосбережении. В зависимости от 
способа обработки нормативно-правового 
материала в процессе систематизации 
традиционно выделяют такие ее формы, 
как инкорпорация, консолидация и коди-
фикация. 

Инкорпорация (от познелат. incorpo-
ration – включать в свой состав) как форма 
систематизации законодательства представ-
ляет собой объединение в сборнике или со-
брании правовых актов в хронологическом, 
алфавитном или ином порядке (по отраслям 
права, предмету регулирования и т.д.). ин-
корпорация – это средство «уплотнения» 
законодательства, поскольку позволяет 
не учитывать официально отменённые 
документы, исключить повторение норма-
тивных актов, что способствует удобству 
правоприменения [6, 84]. 

Примером инкорпорированного зако-
нодательства может служить законодатель-
ство об энергосбережении США. 

Отправные положения энергетической 
политики закреплены в Федеральной энер-
гетической программе, в развитие которой 
на федеральном уровне принимаются мно-
гочисленные нормативно-правовые акты, 
объединяемые в отдельные сборники. Эти 
акты, как правило, регулируют отдельную, 
зачастую достаточно узкую группу от-
ношений. Так, Законом об энергетической 
политике и энергосбережении (Energy 
Policy and Conservation Act) вводятся стан-
дарты экономичности для автомобильных 
двигателей, бытового оборудования и др.; 
Закон об энергетической безопасности 
(Energy Security Act) устанавливает общие 
принципы правового регулирования в 
сфере использования альтернативной энер-
гии, в развитие его положений приняты 
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законы по каждому виду альтернативной 
энергетики и альтернативных источни-
ках энергии: геотермальной энергетике, 
солнечному тепло- и холодоснабжению 
и солнечной энергии в целом, фотоэлек-
трическим установкам, ветроэнергетике, 
преобразованию тепловой энергии океана 
и др. Основным нормативно-правовым 
актом, регламентирующим НиОКР в 
сфере энергосбережения, является Закон 
«О конкурентоспособности технологий 
возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности». 

Следует отметить, что в Украине ши-
роко используется неофициальная ин-
корпорация законодательства, в т.ч. об 
энергосбережении. Так, многие электрон-
ные версии собрания законодательных 
актов («Лига-Закон», «Эксперт-Плюс», 
«Законодательство Украины» и др.) содер-
жат такую опцию, как «тематический ката-
лог», в котором нормативно-правовые акты 
группируются по предметному признаку. 
Таким образом, можно говорить о том, 
что основа для проведения инкорпорации 
законодательства об энергосбережении на 
официальном уровне в Украине создана. 
В то же время целесообразность такой 
формы систематизации с учетом заявлен-
ных выше целей вызывает сомнения. Без-
условно, инкорпорация законодательства 
об энергосбережении позволит выявить 
внутренние несогласованности, противо-
речия, дублирования, встречающиеся в 
систематизируемых нормативно-правовых 
актах. Однако такая форма систематизации 
не преследует цели их устранения посред-
ством обновления содержания, что, безус-
ловно, снижает ее привлекательность. 

Консолидация (позднелат. consolidatio 
от consolido – укрепляю) представляет 
собой более высокую степень система-
тизации законодательства, чем инкор-
порация. ее целью является устранение 
множественности нормативных актов, их 
унификация и создание в структуре зако-
нодательства крупных однородных блоков, 
укрупненных актов. 

В процессе консолидации осуществля-
ется группировка норм прежних актов в 
определенной логической последователь-
ности на основе разработанной общей 
структуры, производится определенная 
редакционная правка, устраняются про-
тиворечия, повторения и т.д. Вместе с тем 
новый укрупненный акт, появляющийся в 
результате консолидации, не меняет содер-
жания правового регулирования. 

Примером консолидированного зако-
нодательства об энергосбережении может 
служить законодательство об энергохо-
зяйстве Германии, представляющее собой 
достаточно крупный институт хозяйствен-
ного законодательства, имеющий свою 
внутреннюю структуру, которую условно 
можно разделить на общую и особенную 
части. Конкретизация основных положе-
ний законодательства осуществляется в 
законах. При этом положения об энергос-
бережении не выделяются в отдельный 
базовый, основополагающий нормативно-
правовой акт, а рассредоточены по тексту 
законов, регламентирующих соответству-
ющую группу отношений.

Общая часть законодательства об энер-
гохозяйстве Германии зиждется на четырех 
опорах:

энергетическом праве гарантирован-
ного (устойчивого) энергообеспечения 
(энергосберегающие акценты раскрыва-
ются в положениях о технической, эконо-
мической безопасности энергоснабжения);

энергетическом праве охраны окружа-
ющей среды (воздействие на энергосбере-
жение имеют положения об уменьшении 
выбросов СО2 при применении ископае-
мого топлива для производства электро-
энергии, что стимулирует использование 
возобновляемых источников энергии);

энергетическом картельном праве (при 
определении порядка энергоснабжения, 
использования электросетей, распределе-
нии энергии устанавливается приоритет-
ность (право преимущественного доступа) 
энергии, полученной с использованием 
возобновляемых источников,);
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энергетическом праве защиты прав 
потребителей (регламентирует содержание 
и форму договоров на электро- и газоснаб-
жение в интересах потребителя). 

В особенной части содержится спе-
циальное регулирование отношений, 
складывающихся в различных отраслях 
энергетики (электроэнергетика, газовая 
отрасль и др.). 

идея более глубокой систематизации 
энергетического законодательства и за-
конодательства об энергосбережении, 
частично входящем в его состав, которая 
сопровождалась бы принятием единого 
акта (Кодекса, основополагающего закона) 
немецкими исследователями, как правило, 
не поддерживается. Как отмечает Ф.-
Ю. Зеккер, энергетическое право охраны 
окружающей среды, энергетическое кар-
тельное право, энергетическое право гаран-
тированного энергообеспечения являются 
публичным правом, энергетическое право 
защиты прав потребителей – частным, 
однако именно такая «чересполосица» 
позволяет достичь цели, заключающейся 
в обеспечении надежного и доступного 
энергоснабжения [4, 233–234].

Следует отметить, что использование 
немецкого опыта систематизации законо-
дательства об энергосбережении в Украине 
вряд ли гарантирует аналогичный резуль-
тат, поскольку консолидация позволит 
реализовать лишь первый целевой уровень 
систематизации. В то же время автоном-
ность полученного консолидированного 
акта может способствовать усилению 
степени его рассогласованности с положе-
ниями действующего законодательства.  

Кодификация (от лат. сodificatio) – как 
вид систематизации представляет собой 
способ приведения в единое целое рас-
сеянных по различным источникам право-
вых норм, независимо от того, отменяются 
ли эти нормы формально с созданием на 
их месте нового крупного закона-кодекса 
(наполеоновская концепция), или остаются 
в силе, подвергаясь лишь новой структури-
зации, т.е. им придается новая правовая 

форма без изменения содержания (римская 
или новейшая французская концепции 
кодификации). Как отмечает Р. Кабрияк, 
основной задачей кодификации является 
борьба с правовой неопределенностью, по-
рожденной раздробленностью источников 
права [5, 18], что на настоящем этапе раз-
вития отечественного законодательства об 
энергосбережении является актуальным. 

Наиболее высокой степенью кодифика-
ции является деятельность правотворческих 
органов государства по созданию нового 
нормативно-правового акта, которая осу-
ществляется путем глубокой и всесторонней 
переработки действующего законодатель-
ства и внесения в него новых существенных 
изменений, в процессе которой отбрасыва-
ется часть устаревшего нормативно-право-
вого материала, внутренне увязываются и 
рубрицируются части нормативно-право-
вых актов, формируется структура кодифи-
цированного акта со своим специфическим 
содержанием. По образному выражению 
французских исследователей, кодификация 
есть нечто большее, чем просто собрание 
законов, она пронизана духом системы и 
целостности [12].

Результатом кодификации, как правило, 
является кодекс, который представляет 
собой некую целостную совокупность, в 
свою очередь, включающую свои совокуп-
ности, которые подчиняются друг другу и 
координируются между собой [11]. 

емкую и образную характеристику ко-
декса дает Д. де Бехиллон: «Кодекс запирает 
правовое пространство. Формы кодекса, 
подобно граням пирамиды, позволяют во-
очию увидеть крайнюю демаркационную 
линию между тем, что внутри, и тем, что во-
вне, и эти «внутри» и «вовне» определены 
абсолютно окончательно и без какого-либо 
промежуточного пространства» [9].

идея кодификации законодательства 
весьма перспективна с позиции обеспе-
чения единства правового регулирования 
определенной группы отношений. В то же 
время отношения, составляющие предмет 
регулирования соответствующего кодекса, 
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должны обладать спецификой такого 
уровня, который не позволяет обеспечить 
их адекватного регулирования в рамках 
существующих актов, в т.ч. кодифициро-
ванных. 

В противном случае, отсутствие каких-
либо существенных особенностей общего 
характера предопределит избыточное 
присутствие в законе норм, содержащих 
отсылку на другие законы, закрепляющие 
общие правила поведения, и как минимум, 
кодификация не выполнит своего на-
значения, а появившийся в ее результате 
кодекс, скорее, будет иметь формальный 
характер. Однако гораздо опаснее по-
явление неустойчивого законодательства, 
обусловленного недостаточной специфи-
кой предмета регулирования отдельного 
кодекса, которая, как свидетельствует 
практика, может основываться лишь на 
достаточно «подвижных» особенностях 
технического характера (стандартах, тех-
нических регламентах), место которым не 
в законе, а в подзаконных актах. В таких 
условиях, как справедливо отмечается в 
литературе, даже если предположить, что 
будет доказана целесообразность и спра-
ведливость какого-то закона (кодекса), но 
он не будет стабильным, вряд ли можно 
ожидать его эффективности [2, 7].  

Вопрос о пределах кодификации отече-
ственного законодательства об энергосбе-
режении относится к числу дискуссионных 
и рассматривается в контексте кодифика-
ции более крупного нормативно-правового 
массива – энергетического законодатель-
ства. Условно существующие позиции 
можно разделить на две группы. К первой 
группе относятся сторонники единого си-
стематизирующего акта – энергетического 
кодекса (Ю.С. Шемшученко, П.Г. Лахно, 
С.С. Селиверстов и др.), охватывающего 
регулированием весь комплекс отношений, 
возникающих по поводу оборота энергии и 
энергоносителей. 

Представители второй группы 
(А.Ю. Битяк, Д.В. Задыхайло и др.) скло-
няются к целесообразности проведения 

многоуровневой кодификации энерге-
тического законодательства. При этом 
первый – общий уровень должен быть 
представлен Основами энергетического за-
конодательства, второй – рядом кодексов, 
образованных по предметному критерию 
– видам источника энергии, в частности, 
Электроэнергетическим кодексом Укра-
ины, Ядерным кодексом. Третий уровень 
представлен двумя типами специальных 
законов Украины: а) идентифицирующими 
наиболее динамичную часть законодатель-
ного регулирования; б) т.н. «сквозные» 
законы, регулирующие отношения в сфере 
энергосбережения, экологической безопас-
ности, энергетической деятельности и т.д. 
Четвертый уровень составляют подзакон-
ные акты [1, 12–13].

Аргументируя необходимость приня-
тия отдельного Энергетического кодекса, 
С.С. Селиверстов исходит из объективного 
существования энергетики как самосто-
ятельной отрасли народного хозяйства, 
следовательно, «существующие в рамках 
данной отрасли общественные отношения 
как раз и представляют собой ту основу, 
на которую накладываются регулирующие 
их нормы энергетического права» [8, 266–
280]. Однако, следуя приведенной логике, 
отдельных кодексов требует не только 
энергетика, но и иные отрасли экономики 
– сельское хозяйство, строительство, тор-
говля, транспорт, государственное управ-
ление, образование, здравоохранение и др. 

По мнению исследователя, предметом 
энергетического кодекса должны стать об-
щественные отношения, складывающиеся 
между частными лицами и публичными 
институтами в процессе хозяйственной, 
инвестиционной и регулятивной деятель-
ности субъектов частного и публичного 
права, связанной с разведкой, добычей, 
производством, переработкой, хранением, 
транспортировкой, распределением, тор-
говлей и потреблением энергетических 
ресурсов.

Как нетрудно заметить, указанный 
предмет (за исключением частного случая 
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энергопотребления населением) всецело 
охватывается предметом регулирования 
ХК Украины, которым устанавливаются 
общие правила осуществления хозяйствен-
ной деятельности во всех, включая энерге-
тику, отраслях национальной экономики. 

Безусловно, энергетическим отноше-
ниям, как и любым другим, присущи опре-
деленные отличия, связанные с характером 
производства, которые в силу тех или иных 
причин не нашли отражения в Кодексе. В 
то же время ХК, как и любой кодекс, не 
может и не должен предусмотреть все. По 
справедливому выражению Порталиса, 
назначением кодекса является установ-
ление «широкими мазками общих право-
вых максим, следовательно, необходимо 
определить плодотворные принципы, не 
опускаясь до мелких вопросов, могущих 
возникать по каждому поводу» [5, 406]. 
Потребность в детальной регламентации 
отдельных аспектов, не урегулированных 
кодексом, может быть удовлетворена в 
специальных законах, подзаконных актах. 
Принятие отдельного кодекса для воспол-
нения недостающей регламентации лишь 
затрудняет правоприменение. 

В этом смысле иллюстрацией со-
мнительной эффективности такой суб-
сидиарной кодификации может служить 
французский Кодекс о защите прав потре-
бителя, в котором в целях конкретизации 
сферы применения указано, что им не ох-
ватываются все отношения, возникающие 
при потреблении товаров и услуг, а содер-
жатся лишь те правовые нормы, которые, 
«принимая во внимание наличие случаев, 
когда потребитель находится в крайне 
невыгодном положении по сравнению с 
другой стороной, направлены на то, чтобы 
выправить ситуацию» [10]. 

Помимо неизбежного усложнения 
правового регулирования энергетических 
отношений, принятие отдельного энергети-
ческого кодекса может негативно сказаться 
на энергосберегающей составляющей 
энергетического законодательства, по-
скольку четкая отраслевая направленность 

указанного кодекса предполагает стимули-
рование развития энергетической отрасли, 
что органично связано с увеличением 
энергопроизводства и энергопотребления. 

Учитывая хозяйственно-правовую 
при роду энергетических отношений, в т.ч. 
отношений в сфере энергосбережения, 
целесообразной представляется кодифи-
кация этого законодательства на базе ХК 
Украины. 

Приемлемость и возможность реа-
лизации предлагаемого варианта под-
тверждается анализом законодательства об 
энергосбережении.

Так, согласно ст. 2 Закона Украины 
«Об энергосбережении» приоритетными 
задачами законодательства об энергосбере-
жении являются организация отношений 
между государством, хозяйствующими 
субъектами, юридическими и физиче-
скими лицами в сфере энергосбережения, 
связанных с добычей, переработкой, транс-
портировкой, хранением, изготовлением и 
использованием топливно-энергетических 
ресурсов; обеспечение заинтересованно-
сти предприятий и граждан в энергосбе-
режении; внедрение энергосберегающих 
технологий; закрепление ответственности, 
т. е предполагается объединение усилий 
субъектов частного и публичного интереса 
на макро- и микроуровнях для достижения 
общего результата. 

Обращает на себя внимание уни-
версальность закона – его действие 
распространяется на всех субъектов хозяй-
ствования, независимо от вида хозяйствен-
ной деятельности. Кроме того, весьма 
показательным является закрепленный 
в Законе формат отношений государства 
и субъектов хозяйствования, в рамках 
которого, с одной стороны, последним 
обеспечивается заинтересованность в 
отношениях, с другой – предусмотрена 
ответственность для всех участников отно-
шений в сфере энергосбережения. 

иными словами, в основе правового ре-
гулирования отношений энергосбережения 
заложен метод правового хозяйственного 
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порядка, отличительной характеристикой 
которого является качество правовой связи 
– не равенство или подчинение, а равное 
подчинение «третьему элементу» – по-
рядку, закону [3]. 

Систематизация законодательства об 
энергосбережении на основе ХК позволит 
обеспечить комплексный подход к право-
вому регулированию этих отношений, 
не ограничиваться фрагментарным воз-
действием на отношения, возникающие 
в рамках одной отрасли – энергетики. 
Регулирование отношений в сфере энер-
госбережения должно быть комплексным.

При таком подходе в рамках органи-
зационно-хозяйственных отношений воз-
можно обеспечение надлежащей правовой 
регламентации соответствующих меропри-
ятий по энергосбережению, проводимых 
на макроэкономическом уровне органами 
государственной власти (стандартизация, 
нормирование, обязательное проведение 
государственной энергетической экспер-
тизы, финансирование мероприятий по 
рациональному использованию топливно-
энергетических ресурсов, разработка го-
сударственных целевых и иных программ 
энергосбережения, введение налоговых 
льгот, обеспечение льготного кредито-
вания, установление повышенных норм 
амортизации, целевое государственное и 
другое субсидирование НиОКР). 

На настоящем этапе Законом Украины 
«Об энергосбережении» охвачен этот 
пласт отношений. Однако отсутствие 
взаимосвязи его положений с нормами 
банковского, налогового законодательства, 
законодательства о техническом регулиро-
вании и бухгалтерском учете затрудняет их 
реализацию. 

Отношения, возникающие на иных 
уровнях, остаются «незамеченными» 
указанным Законом, и разрешаются, как 
правило, в рамках нормативно-правовых 
актов, посвященным иным вопросам, в 
результате чего эффективность энергосбе-
режения снижается. Так, на сегодняшний 
момент договорные отношения в сфере 

производства, передачи и поставки энер-
гии регулируются Законом Украины «Об 
электроэнергетике», а также рядом подза-
конных актов Кабинета Министров Укра-
ины и НКРЭ Украины, содержание которых 
направлено на обеспечение стабильного 
функционирования субъектов энергетики, 
предполагающее рост энергопотребления, 
соблюдение дисциплины расчетов и т.д. 
Регулирование всего спектра договорных 
отношений в рамках ХК Украины позво-
лит обеспечить оптимальное сочетание 
частного интереса субъекта энергетики 
(увеличение объема реализации энергии) 
и публичного интереса (снижение уровня 
энергоемкости). 

Приемлемым вариантом «встраива-
ния» законодательства об энергосбереже-
нии в ХК Украины видится следующий. 

Нормы общего характера, определя-
ющие способы государственного регу-
лирования энергосбережения, а также 
закрепляющие их основные характери-
стики, целесообразно предусмотреть в 
разделе 1 Общей части ХК Украины, что 
обеспечит универсальность их примене-
ния во всех отраслях экономики.  

Нормы, направленные на обеспече-
ние энергосбережения в сфере добычи 
первичных энергоресурсов, а также закре-
пляющие правовые основы использования 
возобновляемых источников энергии в 
хозяйственном обороте, целесообразно 
закрепить в главе 15 ХК Украины, регла-
ментирующей использование природных 
ресурсов в сфере хозяйствования. 

Нормы, направленные на обеспе-
чение энергосбережения в договорных 
отношениях (в т.ч. отношениях поставки 
энергоресурсов, производства, передачи и 
поставки энергии), следует закрепить в па-
раграфе 3 главы 30 ХК, регламентирующей 
отношения энергоснабжения. 

Такой вариант не предполагает пол-
ного поглощения актов энергетического 
законодательства Хозяйственным кодек-
сом. Отдельные аспекты энергетических 
отношений, не имеющие ярко выраженной 
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энергосберегающей составляющей, могут 
регулироваться специальными норма-
тивно-правовыми актами.

Таким образом, анализ становления и 
развития законодательства об энергосбе-
режении свидетельствует о повышении 
степени государственного влияния на 
сферу энергопотребления в период энерге-
тических кризисов посредством усиления 
правового регулирования соответствую-
щих отношений. Необходимым условием 
эффективности государственного воз-
действия является согласованность актов 

регулирования, их направленность на 
достижение единой цели. К сожалению, 
на настоящем этапе законодательство 
об энергосбережении представляет со-
бой обширный массив разрозненных 
нормативно-правовых актов. С учетом 
отраслевой природы отношений, возника-
ющих в сфере энергосбережения, наиболее 
перспективным способом обеспечения 
внутренней и внешней согласованности 
законодательства об энергосбережении 
представляется его систематизация на ос-
нове ХК Украины. 
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резюме
У статті проводиться аналіз ефективності різних способів систематизації законодав-

ства про енергозбереження – інкорпорацію, консолідацію і кодифікацію. З урахуванням 
специфіки стосунків, регульованих нормативно-правовими актами про енергозбереження 
обґрунтована доцільність їх систематизації на основі Господарського кодексу України.
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SUMMARY
In article the analysis of efficiency of various ways of systematization of the legislation 

on power savings – incorporation, consolidation and codification are carried out. Taking into 
account specificity of the relations regulated by regulatory legal acts about power savings, the 
expediency of their systematization on the basis of the Economic code of Ukraine is proved.
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Перш, ніж ми почнемо говорити про 
девіантну поведінку, необхідно з’ясувати 
термінологію. Девіантна поведінка – (від 
лат. deviatio – відхилення) – поведінка, 
що відхиляється [5]. Це поняття настільки 
багатозначне, що існує термінологічна 
плутанина. Поряд з поняттям «девіантна 
поведінка» дослідники часто вживають як 
синоніми «делінквентна поведінка», «ано-
мальна поведінка», «адиктивна поведінка», 
«дезадаптивна поведінка», «асоціальна 
поведінка», «неадекватна поведінка», «де-
структивна поведінка», «акцентуйована 
поведінка»,«агресивна поведінка», «кон-
фліктна поведінка» [16, 11] та ін. Чи справді 
всі ці поняття є синонімами або між ними 
є відмінності, або вони всі є видами «по-
ведінки, що відхиляється»? Звернемося 
до словників із психології, наукових робіт 
психологів, соціологів, кримінологів та ін-
ших науковців і розглянемо ці поняття.

Делінквентна поведінка. Характе-
ризуючи дії конкретної особистості, що 
відхиляються від встановлених у певному 
суспільстві й в певний час законів, що за-
грожують благополуччю інших людей або 
соціальному порядку і є кримінально кара-
ними в найтяжчих своїх проявах, викорис-
товується поняття «делінквентність» (від 
лат. delinquens – провина, проступок) [35].

Особистість, яка виявляє протизаконну 
поведінку називають делінквентна особис-
тість (делінквент), а самі дії – деліктами. 
Відмінності делінквентної від кримі-
нальної поведінки закорінені в тяжкості 
правопорушень, прояві їх антисуспільної 
направленості характеру. Кримінальна 
поведінка є перебільшеною формою де-
лінквентної поведінки взагалі. В цілому 
делінквентна поведінка безпосередньо 
направлена проти існуючих норм суспіль-
ного життя, чітко виражених у правилах 
(законах) суспільства.

У спеціальній літературі розглянутий 
термін використовується в різних значен-
нях. А.Є. Личко, ввівши в практику підліт-
кової психіатрії поняття «делінквентність», 
обмежив ним дрібні антигромадські дії, що 
не тягнуть за собою кримінальної відпові-
дальності. Це, наприклад, шкільні прогули, 
прилучення до асоціальної групи, дрібне 
хуліганство, знущання над слабкими, 
віднімання дрібних грошей, викрадення 
мотоциклів [25]. В.В. Ковальов заперечує 
проти такого трактування делінквентності, 
вказуючи, що делінквентна поведінка є по-
ведінкою злочинною [17].

Термін «делінквент» отримав ширше 
поширення за кордоном, де здебільшого 
вживається для позначення неповноліт-
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нього злочинця. Так, в матеріалах ВОЗ 
делінквент визначається як особа у віці 
до 18 років, чия поведінка завдає шкоди 
іншому індивіду або групі й перевищує 
межу, встановлену нормальними соціаль-
ними групами в даний момент розвитку 
суспільства. Після досягнення повноліття 
делінквент автоматично перетворюється в 
антисоціальну особистість [9].

У психологічній літературі поняття 
делінквентності швидше зв’язується з про-
типравною поведінкою взагалі [9; 16; 25]. 
Це будь-яка поведінка, що порушує норми 
громадського порядку. Дана поведінка 
може мати форму дрібних порушень 
морально-етичних норм, що не досяга-
ють рівня злочину. Тут вона збігається 
з асоціальною поведінкою. Також вона 
може виражатися в злочинних діяннях, які 
караються відповідно до Кримінального 
кодексу. У цьому випадку поведінка буде 
кримінальною, антисоціальною.

Наведені види делінквентної поведінки 
можна розглядати і як етапи формування 
протизаконних дій, і як відносно незалежні 
його прояви.

Різноманіття суспільних правил по-
роджує велику кількість підвидів проти-
правної поведінки. Проблема класифікації 
різних форм делінквентної поведінки но-
сить міждисциплінарний характер.

У соціально-правовому підході широко 
використовується розподіл протиправних 
дій на насильницькі й ненасильницькі (або 
корисливі) [8].

У рамках клінічних досліджень являє 
інтерес комплексна систематизація право-
порушень В.В. Ковальова, побудована на 
декількох осях. На соціально-психологічній 
осі – антидисціплінарне, антигромадське, 
протиправне; на клініко-психопатологічній 
– непатологічні й патологічні форми; на 
особистісно-динамічній – реакції, розви-
ток, стан [17].

А.Г. Амбрумова і Л.Я. Жезлова запро-
понували соціально-психологічну шкалу 
правопорушень: антидисциплінарна, анти-
соціальна, делінквентна і аутоагресивна 

поведінка (слід зазначити, що ці автори до 
делінквентної відносять тільки злочинну 
поведінку) [2].

Отже, «делінквентна поведінка» і «по-
ведінка, що відхиляється» – поняття, що 
тісно переплітаються. Практично ж можна 
говорити, що делінквентна поведінка – це 
вид поведінки, що відхиляється.

Аномальна поведінка. Аномалія – це 
будь-яке зазначене відхилення від норми або 
очікувань. Дослівно – «не норма». Термін 
використовується для позначення відхилень 
у поведінці, у відносинах і статистиці. У 
поведінці це зазвичай відноситься до по-
рушень або клінічних синдромів [7].

Аномальна поведінка – це система 
вчинків або окремі вчинки, що суперечать 
соціальній, статистичній, суб’єктивній та 
функціональній нормам. Це ненормальна 
або патологічна поведінка [9].

Аномальна поведінка – це клінічна 
форма девіантної поведінки. Схематично 
це можна подати так: девіантна поведінка 
→ аномальна поведінка [9]. Поняття девіа-
ції є ширшим, ніж аномалії.

Адиктивна поведінка – (від англ. 
аddiction – схильність, залежність, згубна 
звичка) – це відхилення, що характеризу-
ється прагненням до відходу від реальності 
шляхом штучної зміни свого психічного 
стану за допомогою прийому деяких ре-
човин чи постійною фіксацією уваги на 
визначених видах діяльності, що спрямо-
вана на розвиток і підтримку інтенсивних 
емоцій [19]. З цього визначення можна по-
бачити, що адиктивна поведінка є однією 
з форм девіантної поведінки. Сама назва 
цього поняття ясно вказує на неможливість 
його повного ототожнення з поведінкою, 
що відхиляється, оскільки не всі відхи-
лення відбуваються внаслідок будь-якої 
залежності.

Ц.П. Короленко виходить з положення 
про наявність загальних механізмів, 
властивих різним формам адикції як фар-
макологічного, так і нефармакологічного 
характеру. При цьому спостерігається зни-
ження рівня вимог і критики до оточуючих 
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і до самого себе, що може супроводжува-
тися спрощенням особистості з нівелюван-
ням особистісних властивостей, аж до її 
поступової деградації [19].

Основним мотивом поведінки стає ак-
тивне прагнення до зміни незадоволеного 
психічного стану, який видається нудним, 
одноманітним і монотонним. Навколишні 
події не викликають інтересу і не є дже-
релом приємних емоційних переживань. 
Аналізуючи психологічні механізми, що 
криються в основі різних адикцій, Ц.П. Ко-
роленко приходить до висновку про те, 
що початок формування адиктивного про-
цесу відбувається завжди на емоційному 
рівні. Існує емоційний стан, що об’єднує 
різні (фармакологічні і нефармакологічні) 
адикції. В основі його знаходиться влас-
тиве людині прагнення до психологічного 
комфорту [19].

Розрізняють декілька видів залежнос-
тей, серед яких головне місце займають 
залежності хімічного і нехімічного похо-
дження [34].

Не тільки наркотична, але будь-яка 
інша прогресуюча залежність (в тому 
числі, від гральних автоматів – гемблінг, 
від комп’ютерів – Інтернет залежність 
(Internet addiction) тощо) призводить до по-
ступового відсторонення від інших видів 
діяльності і розваг, звужує коло захоплень 
та інтересів. До подібної поведінки нале-
жить і компульсивна потреба бути зайня-
тим («роботоголіки») [9]. Отже, адиктивна 
поведінка – також є видом поведінки, що 
відхиляється.

Дезадаптивна поведінка – теоретично 
таку поведінку можна розуміти широко 
– як відсутність адаптації до будь-яких 
вимог і норм. Але такий погляд, по-перше, 
доречний, скоріше, при соціологічних під-
ходах, по-друге, – не містить пояснення 
цьому явищу, а лише називає його. (У 
цьому сенсі зміст даного поняття буде на-
ближатися до дюркгеймівського поняття 
аномії, коли суспільні обставини зазнають 
істотних змін, а індивід змушений до них 
пристосовуватися.) [12].

У психології таку поведінку можна по-
ділити на два великі різновиди, і розуміти 
її, як загальну характеристику особистості 
девіанта, що характеризується низькою 
здатністю до адаптації в нових умовах. 
Мабуть, така поведінка може бути описана 
через поняття «ригідність», як особистісна 
характеристика, або відповідати типу 
акцентуації – «ті, що застряють». З іншого 
боку, дезадаптивну поведінку можна розу-
міти, як конкретну поведінку в конкретній 
ситуації, в якій індивід не виявив достатньої 
здібності до адаптації і не зумів адекватно 
вирішити цю ситуацію [34]. Отже, поняття 
«дезадаптивна поведінка» і «поведінка, що 
відхиляється», мають спільну основу, але 
вони не є синонімами, скоріше про деза-
даптивну поведінку можна говорити як про 
один з проявів девіантної поведінки.

Асоціальна поведінка – поведінка, що 
суперечить суспільним нормам і принци-
пам, що виступають у формі аморальних 
або протиправних дій [5]. Цей термін, на 
думку А.В. Хоміча, не може претендувати 
на загальність, оскільки не всяке від-
хилення асоціальне. Щоб поведінка була 
асоціальною, необхідно, щоб індивід, який 
її виявляє, або діяв усвідомлено, і тоді його 
поведінка – наслідок його переконань, або 
ж індивід – не соціалізована особистість, 
– тобто в силу тих чи інших причин не 
засвоїв моральних і поведінкових норм 
суспільства, і не діє у відповідності з 
ними [34].

Такими причинами за звичай вва-
жаються спадкові передумови, певні 
характерологічні й патохарактерологічні 
особливості, дефекти раннього виховання, 
залучення в асоціальні групи тощо. У всіх 
цих випадках присутні об’єктивні (тобто 
ті, що не залежать або слабо залежать від 
волі індивіда) причини його асоціальної 
поведінки. У будь-якому випадку, якщо за 
звичай йдеться про людину осудну, навіть 
якщо асоціальність її поведінки не усві-
домлюється нею у конкретних поведінко-
вих актах, то вона принципово може бути 
усвідомлена, якщо до цього будуть до-
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кладені зусилля. Таким чином, асоціальна 
поведінка – окремий випадок поведінки, 
що відхиляється.

Неадекватна поведінка – цей термін 
у ряді попередніх є таким, що найбільш 
відповідає своїм завданням, а саме: обі-
йняти всі різновиди девіантної поведінки. 
Однак і він не є в цьому сенсі досконалим, 
оскільки з логічною необхідністю припус-
кає точне знання і повний опис ситуації, 
якій поведінка повинна адекватно відпові-
дати. У випадках, коли цей опис, по-перше, 
можливий, по-друге, однозначний, – в 
таких випадках термін доречний. Але такі 
випадки не часті, як може здатися на пер-
ший погляд.

Нарешті, не виключена можливість, 
що один і той самий індивід в різних си-
туаціях може виявити різну ступінь адек-
ватності, як і різні люди в одній і тій самій 
обстановці також можуть повести себе 
по-різному. Перше відноситься до пробле-
матики психології особистості та психо-
логії індивідуальних відмінностей, тоді як 
друге – до сфери інтересів та компетенції 
соціальної психології. Отже, на перший 
погляд, формально можна констатувати 
збіг змісту цих понять, однак насправді це 
не так – неадекватна поведінка не завжди 
є девіантною поведінкою, швидше про неї 
можна говорити як про вид поведінки, що 
відхиляється.

Деструктивна поведінка – це руйнівна 
поведінка, що відхиляється від медичних і 
психологічних норм, яка призводить до по-
рушення якості життя людини, зниження 
критичності до своєї поведінки, когні-
тивним перекручуванням сприйняття і 
розуміння того, що відбувається, зниження 
самооцінки і емоційним порушенням, що 
у підсумку призводить до стану соціальної 
дезадаптації особистості, аж до її повної 
ізоляції. Інакше кажучи, деструктивна по-
ведінка проявляється в схильності людини 
до саморуйнування.

До основних типів деструктивної 
поведінки відносяться адиктива, анти-
соціальна, суїцидна, конформістська, на-

рцистична, фанатична і аутична. Ці типи 
поведінки дезінтегрують особистість в со-
ціологічному плані. Кожен з названих семи 
типів порушень поведінки за певних умов 
може привести людину до катастрофи, а 
деякі з них можуть бути надзвичайно не-
безпечними для суспільства, представляти 
загрозу сучасної цивілізації [27].

У соціальному плані можлива ситуація 
руйнування старих суспільних норм і засад 
– дії індивідів (груп, соціальних верств) в 
цьому випадку розумно розглядати дво-
яко: як наслідок об’єктивних передумов, 
і як джерело, рушійну силу змін, що від-
буваються. При цьому можлива будь-яка 
ступінь усвідомлення поведінки.

У психологічному сенсі цим «щось» 
можуть бути ситуації міжособистісної вза-
ємодії: 

 – ситуації, потенційно мають явну 
можливість позитивного вирішен-
ня;

 – ситуації з легко прогнозованим або 
стереотипним дозволом – типові 
ситуації [34].

В обох цих випадках результат залежить 
від дій індивіда, і якщо вони зашкоджують, 
їх можна назвати деструктивними. Дії 
індивіда перетворюють ситуацію в кон-
фліктну або не сприяють вирішенню вже 
сформованого конфлікту. Так чи інакше, 
питання про психологічні характеристики 
такої людини зберігає першорядну важли-
вість.

У персонологічному і біографічному 
аспекті допустимо розглянути цей термін 
і з іншого боку – коли будь-яка система-
тична поведінка індивіда приводить його 
до ситуації регресу, деградації, особистіс-
ного розпаду.

Нарешті, можна спробувати віднести 
до деструктивної поведінки і періоди пере-
оцінки індивідом своєї системи цінностей. 
Словом, деструктивна поведінка – також є 
видом девіантної поведінки [34].

Акцентуйована поведінка – це по-
ведінка, яка детермінована вираженими 
характерологічними особливостями ін-
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дивіда – акцентуаціями [30]. Акцентуація 
характеру – це крайні варіанти норми, за 
яких окремі риси характеру надзвичайно 
посилені, внаслідок чого виявляється ви-
борча уразливість відносно певного роду 
психогенних впливів при хорошій і навіть 
підвищеній стійкості до інших. Тобто 
акцентуація – це свого роду «ахіллесова 
п’ята» особистості, оскільки вона створює 
внутрішню схильність до тих чи інших 
поведінкових відхилень від нормативних 
зразків. Як досить типове характероло-
гічне ускладнення в духовно-моральних 
структурах особистості, акцентуація не 
є різновидом соціально-психологічної 
патології. Проте вона суттєво ускладнює 
процес соціалізації, вносить в його дина-
міку додаткові протиріччя мотиваційного 
і поведінкового характеру і привертає ін-
дивідів до девіацій. Таким чином, акценту-
йована поведінка також є видом девіантної 
поведінки.

Агресивна поведінка. В одних випад-
ках агресія може мати інструментальний 
характер, тобто виступати для досягнення 
якоїсь мети (вбивство з корисливих моти-
вів, фізичне насильство при пограбуванні, 
погрози з метою вимагання). В інших ви-
падках при насильницьких злочинах вона 
безпосередньо проявляється як ворожа 
поведінка.

Агресивна поведінка може бути резуль-
татом спадковості. Зразками для насліду-
вання можуть виступати родичі, однолітки, 
інші визначні люди. Особливу роль у 
підтримці агресивної поведінки відіграє 
делінквентна субкультура – асоціальна 
група, банда, нарешті, місця позбавлення 
волі – всі ці соціальні інститути формують 
стійку агресивну поведінку.

В інших випадках агресивна проти-
правна поведінка може бути невротично 
обумовленою, наприклад, якщо вона моти-
вується сильною тривогою і неусвідомлю-
ваним почуттям провини. Схильність до 
протизаконних дій також спостерігається в 
разі антисоціальної спрямованості особис-
тості, для якої вороже ставлення до інших 

людей є стилем життя. Наступна форма 
агресивної поведінки може бути пов’язана 
з органічними порушеннями нервової 
системи. Такий правопорушник схильний 
до насильства переважно внаслідок афек-
тивності, застрявання на переживаннях, 
імпульсивності чи інтелектуального 
зниження. Окрему (нечисленну) групу 
правопорушників складають також ті 
психотичні хворі, хворобливий стан яких 
супроводжується несподіваними невмоти-
вованими вибухами агресії (що рідко буває 
пов’язано з їх стійкої антигромадської 
спрямованістю) [9].

На практиці для визначення рівня від-
повідальності та виду покарання, важливо 
розрізняти патологічну і непатологічну 
форми агресивної поведінки. Непатоло-
гічна форма, як правило, характеризується 
негрубою вираженістю розладів поведінки 
й здатністю до компенсації за сприятливих 
умов. Наприклад, агресивна поведінка 
підлітків може носити характер вікових 
реакцій і не порушувати в цілому їх 
взаємин із оточуючими. Патологічна ж 
агресія, навпаки, пов’язана з якісними змі-
нами складових насильницької поведінки, 
обумовлених хворобливими змінами пси-
хічної діяльності та їх динамікою. Можна 
виділити такі ознаки патологічних змін:

• агресивна поведінка зі змінами в 
емоційній сфері й виникненням 
афективно-злісних реакцій;

• агресивна поведінка з наявністю 
надцінних ідей помсти, ненависті, 
образи;

• садистична агресія, головною 
ознакою якої є порушення в сфері 
потягів, які проявляються, зокрема, 
в переживанні позитивних емоцій 
при заподіянні фізичного болю 
чи моральних страждань іншій 
людині [9]. 

Наприклад, у разі патологічної агресії 
звичайне критичне зауваження може 
спровокувати такий рівень злості, при 
якому порушується свідомість і людина, не 
пам’ятаючи себе, скоює вбивство.
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Особливий випадок агресивності пред-
ставляють серійні й зовні майже не мотиво-
вані протиправні дії. На думку е. Фромма, 
вони носять характер злісної руйнівності 
й садистської жорстокості, виникають 
раптово і несподівано для оточуючих та 
близьких людей [33]. Така форма агресії, 
на думку автора, не має явних біологічних 
чи економічних причин і є реальною про-
блемою людства.

Прагнучи відповісти на питання про 
природу протиправної агресії, А. Бандура 
та Р. Уолтерс досліджували соціальні умови 
становлення і особистісні особливості 
підлітків зі стійкою антигромадською по-
ведінкою. На думку авторів, підлітки з асо-
ціальною агресією істотно відрізняються 
від своїх більш успішних у соціальному 
плані однолітків. Вони частіше і більш 
безпосередньо висловлюють свою агресію 
(особливо вдома). Автори допускають, 
що нездатність встановлювати позитивні 
стосунки з батьком є одним із вирішальних 
чинників формування у хлопчиків анти-
громадської спрямованості [4].

Агресивні підлітки, які порушують 
закони, не довіряють оточуючим, уника-
ють ситуацій, в яких можуть виявитися в 
емоційній залежності. Вони менш добро-
зичливо ставляться до однолітків, часто 
змішують секс і агресію, практично не від-
чувають провини за агресивну поведінку. 
Вони багато в чому нагадують маленьких 
дітей, чиї імпульси підпорядковуються 
більше зовнішнім, а не внутрішнім об-
меженням. Такі підлітки діють практично 
на шкоду собі, тому що в результаті своїх 
дій ще більше позбавляються уподобань і 
потрапляють під жорсткий контроль пред-
ставників влади, до яких не відчувають ні 
довіри, ні поваги. Проте в умовах жорстко 
регламентованого зовнішнього контролю 
(в місцях позбавлення волі) вони нерідко 
відчувають себе комфортно, часом навіть 
більш ніж на волі.

Той факт, що незважаючи на повторні 
й серйозні покарання агресивна антисоці-
альна поведінка важко викорінюється, при-

водить багатьох дослідників до висновку, 
що такий порушник практично не здатний 
вчитися на досвіді. Можливо це пов’язано 
з тим, що заслужене покарання практично 
ніколи не йде негайно за проступком чи не 
призначається зовсім. Впевненість у тому, 
що агресія (злочин) залишиться безкарним 
грає істотну роль у підтримці антисоціаль-
ної поведінки [9].

Таким чином, агресивність і девіант-
ність тісно пов’язані. Агресивну поведінку 
також можна назвати видом поведінки, що 
відхиляється.

конфліктна поведінка. Психологічний 
словник визначає конфлікт як протиріччя, 
що важко розв’язати і як таке, що пов’язане 
з гострими емоційними переживаннями 
[30, 161]. А.Я. Анцупов і А.І Шипілов про-
понують таке визначення: під конфліктом 
розуміється найбільш гострий спосіб усу-
нення протиріч, що виникають у процесі 
взаємодії, що полягає в протидії суб’єктів 
конфлікту і звичайно супроводжується не-
гативними емоціями [3].

Як стійка особистісна риса може 
виражатися в тому, що потенційно ней-
тральну ситуацію такий індивід схильний 
сприймати конфліктно, загрозливо для 
себе, або ж – як можливість для реаліза-
ції своєї схильності до реформаторства, 
сутяжництва тощо. Конфлікти можуть су-
проводжуватися агресивною поведінкою, 
а також конфлікти можуть бути підґрунтям 
девіантної поведінки.

Отже, вище перелічені поняття вклю-
чаються в поняття «девіантна поведінка» і 
про них можна говорити як про види такої 
поведінки.

Нарешті, розглянемо саме поняття «де-
віантна поведінка». В недалекому мину-
лому термін «відхилення» був пов’язаний 
у нашій свідомості тільки з криміналь-
ними явищами – злочинами, пияцтвом, 
наркоманією, проституцією та іншими. І 
це невипадково, бо вони практично скрізь 
і завжди вважаються відхиленнями від 
існуючих соціальних норм. Але в зв’язку 
з цим виникає питання: чи тільки подібні 



115

явища можна назвати відхиленнями і що 
таке девіація?

Девіантна (поведінка, що відхиляється) 
поведінка – це поведінка, що порушує со-
ціальні норми певного суспільства [5]. 
Вона виражається у вчинках, діях (або 
бездіяльності) як окремих індивідів, так і 
соціальних груп, що відступають від вста-
новлених законодавчо або сформованих в 
конкретному соціумі загальноприйнятих 
норм, правил, принципів, зразків пове-
дінки, звичаїв, традицій.

Девіантною називають поведінку, яка 
не відповідає нормам і ролям. При цьому 
одні науковці переважно, як точку відліку 
(«норми»), використовують експектацій 
(очікування) відповідної поведінки, а інші 
– атітюди (еталони, зразки) поведінки. 
Деякі вважають, що девіантними можуть 
бути не тільки дії, а й ідеї (погляди). Де-
віантну поведінку нерідко пов’язують з 

реакцією суспільства на нього і тоді визна-
чають як «відхилення від групової норми, 
яке тягне за собою ізоляцію, лікування, 
тюремне ув’язнення або інші покарання 
порушника» [32].

Вчені давно звернули увагу на те, що 
словосполученням «девіантна поведінка» 
називають і конкретні дії конкретної лю-
дини, і масове й стійке соціальне явище.

Оскільки девіантною визнається пове-
дінка, яка не відповідає соціальним нормам 
і очікуванням, а норми й очікування різні 
не лише в різних суспільствах і в різний 
час, а й у різних груп в одному і тому ж сус-
пільстві в один і той же час (правові норми 
і «злодійський закон», норми дорослих і 
молодіжні норми, правила поведінки «іс-
теблішменту» і «богеми» тощо), оскільки 
поняття «загальноприйнята норма» дуже 
відносно, а отже, відносна (релятивна) і де-
віантна поведінка. Виходячи з цих перших, 
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найбільш загальних уявлень про девіантну 
поведінку, визначимо її як: 1) вчинок, дії 
людини і 2) соціальне явище.

Психологічні традиції вивчення цього 
складного і цікавого явища, яким є деві-
антна поведінка, складалися в основному в 
психоаналітичних і соціологічних школах, 
які використовували великий арсенал ме-
тодів розпізнавання, опису і дослідження. 
Проблему відхилень вивчають соціологія, 
психологія, кримінологія та інші науки [16].

Проте ні у зарубіжних, ні у вітчизняних 
авторів немає єдиної точки зору на термін 
«поведінка, що відхиляється». Одні до-
слідники вважають, що мова повинна йти 
про будь-які відхилення від схвалених 
суспільством соціальних норм, інші про-
понують включити в це поняття тільки по-
рушення правових норм, треті – різні види 
соціальної патології (вбивство, наркотизм, 
алкоголізм тощо), четверті – соціальну 
творчість.

Справа в тому, що девіантна поведінка 
завжди пов’язана з якою-небудь невід-
повідністю людських вчинків, дій, видів 
діяльності, поширеними у суспільстві чи 
групах нормам, правилам поведінки, ідеям, 
стереотипам, очікуванням, установкам, 
цінностям.

На відміну від кримінології, кримі-
нального права та інших правових наук, 
що розглядають поведінку,що відхиляється 
в ракурсі порушення норм права, соціоло-
гія використовує більш широке визначення 
девіації, як відхилення від загальноприй-
нятих цінностей і норм. Вона відносить 
до девіантної поведінки не тільки злочини 
та інші правопорушення, але й алкоголізм, 
пияцтво, наркоманію, бродяжництво, 
дармоїдство, дитячу безпритульність, амо-
ральну поведінку тощо.

Біля витоків соціології девіантної (що 
відхиляється) поведінки стояв французь-
кий вчений еміль Дюркгейм (1858–1917) – 
творець французької соціологічної школи. 
Він висунув поняття соціальної аномії, 
визначивши її як «стан суспільства, коли 
старі норми і цінності вже не відповідають 

реальним відносинам, а нові ще не утвер-
дилися». На його думку, аномія є наслідком 
криз і різких суспільних змін і становить 
таку ситуацію в суспільстві, яка характе-
ризується послабленням або руйнуванням 
норм, суперечливістю правил, що регулю-
ють соціальні відносини. У результаті цього 
індивіди втрачають соціальну орієнтацію, 
що сприяє розвитку девіантної поведінки. 
Так, у роботі «Самогубство» Дюркгейм 
відзначав, що в періоди соціальних спадів 
і підйомів зростає число самогубств, по-
казуючи, що соціальна дезорганізація є 
причиною девіантної поведінки [12, 13].

В соціології проблеми девіантної 
поведінки розглядалися також у культуро-
логічних теоріях, що вбачають причини 
соціальних відхилень у конфлікті між нор-
мами субкультур і домінуючої культури. 
е. Саттерленд – автор теорії диференційо-
ваного зв’язку, стверджував, що злочин-
ності навчаються, що злочинна девіація 
є наслідком багаторазового та тривалого 
спілкування індивіда з носіями девіантних 
норм поведінки [31].

Становленню самостійного наукового 
напрямку теорія девіантної поведінки 
зобов’язана передусім Р. Мертону і 
А. Коену. Р. Мертон проаналізував, яким 
чином соціальна структура спонукає де-
яких членів суспільства до невідповідної 
приписами поведінки. Американський 
соціолог А. Коен називає поведінку, що 
відхиляється як таку, що йде врозріз з 
інституційними очікуваннями, тобто з 
очікуваннями, що розділяються і визна-
ються законними всередині соціальної 
системи [21, 520–521], а англієць Д. Уолш, 
представник феноменологічної соціології, 
стверджує, що соціальне відхилення – це 
значною мірою статус, що приписується 
[28, 98], тобто тільки суб’єктивне позна-
чення, «ярлик», а не об’єктивне явище. На 
його думку, відхилення – це не внутрішня 
якісна риса, притаманна певній дії, а ре-
зультат соціальної оцінки та застосування 
санкцій. Вочевидь, що подібні характерис-
тики девіантної поведінки не розкривають 



117

повністю її природу і об’єктивні антинорма-
тивні властивості.

У контексті теорії соціалізації, до деві-
антної поведінки схильні люди, соціаліза-
ція яких проходила в умовах заохочення або 
ігнорування окремих елементів девіантної 
поведінки (насильство, аморальність). У 
теорії стигматизації, вважається, що поява 
девіантної поведінки стає можливим вже 
при одному тільки визначенні індивіда як 
такого, що соціально відхиляється й засто-
суванні по відношенню до нього репресив-
них або виправних заходів [29; 31].

Одним із перших психологів, що за-
ймався дослідженням «поведінкових від-
хилень» був А.Г. Ковальов, який вважав, 
що основною ознакою відхилень від норм 
поведінки людини є невідповідність цієї 
поведінки суспільним вимогам, вираже-
ним в соціальних установках – законах і 
моральних правилах [17].

Поняття «поведінка, що відхиляється» 
з’явилося також у роботах кримінологів на 
початку 60-х років для позначення діяль-
ності людини, що не відповідає встановле-
ним нормам [1; 22; 23]. Під поведінкою, що 
відхиляється розуміли дії, які не відповіда-
ють заданим суспільством нормам і типам 
[1, 257], тобто мова йде про порушення 
будь-яких соціальних норм.

В юридичній праці, за редакцією 
В.Н. Кудрявцева дається визначення асо-
ціальної поведінки, що відхиляється, як 
поведінки, в якій стійко виявляються від-
хилення від норм соціальних, у вигляді ко-
рисливої, агресивної й соціально-пасивної 
орієнтації [23].

Канадський психолог Ж. Годфруа вво-
дить поняття «аномальна поведінка» і дає 
визначення антисоціальної особистості, 
під якою мається на увазі нездатність осо-
бистості встановлювати міцні соціальні 
відносини, небажання дотримуватися 
прийнятих норм, малою лояльністю по 
відношенню до інших, несхильністю до-
тримуватися своїх обов’язків перед ними 
і відсутністю почуття провини за свої не-
пристойні вчинки [11].

На думку І.С. Кона девіантна поведінка 
– це система вчинків, що відхиляються від 
загальноприйнятої або такої, що, мається 
на увазі, норми (психічного здоров’я, 
права, моралі) [18].

У «Психологічному словнику» [29] 
дається новий підхід до визначення де-
віантної (що відхиляється) поведінки, за 
яким – це дії, що не відповідають офіційно 
встановленим або фактично сформованим 
у даному суспільстві (соціальній групі) 
нормам і призводить порушника до ізоля-
ції, лікування, виправлення або покарання.

Як пише професор соціології Каліфор-
нійського університету в Берклі (США) 
Нейл Джозеф Смелзер, девіація важко 
піддається визначенню, що пов’язано з 
невизначеністю і різноманіттям поведін-
кових очікувань. Девіація веде за собою 
ізоляцію, лікування, виправлення або інше 
покарання. Смелзер виділяє три основних 
компоненти девіації:

а) людину, якій властива певна пове-
дінка;

б) норму або очікування, що є крите-
рієм оцінки поведінки як девіантної;

в) іншу групу або організацію, що реа-
гує на дану поведінку [26, 78].

Тим не менш, склався стереотип, від-
повідно до якого до девіантів – суб’єктів 
поведінки, що відхиляється – відносять 
людей, що становлять певну небезпеку, 
якусь загрозу стабільності та соціального 
порядку. Це не зовсім так. Соціальні від-
хилення можуть проявлятися в різних фор-
мах, у тому числі й у формі злочинності, 
наркоманії, алкоголізму. Однак до девіан-
тів з таким же успіхом можна віднести по-
літичних радикалів, художників-новаторів, 
великих полководців та державних діячів. 
Їхня поведінка – теж відхиляється.

Російський дослідник Я. Гілінський 
виділяє негативну поведінку, що від-
хиляється, яка завдає шкоди суспільству 
й перешкоджає соціальному розвитку, 
та позитивні відхилення – різні форми 
соціальної творчості [10]. Проблема по-
лягає не просто у відхиленні поведінки від 
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існуючих загальноприйнятних норм, а у 
ставленні суспільства до такої поведінки. 
У цьому плані відхилення може бути со-
ціально схвалюваним або засуджуваним. 
Тут необхідно навести ще одну інтерпре-
тацію девіантної поведінки – девіантність 
визначається як відповідність (або невід-
повідність) дій соціальним очікуванням. У 
цьому випадку вкрай складно визначити, 
що є девіацією, а що ні.

Девіантна поведінка як соціальне 
явище має певні історичні корені і харак-
теризується стійкістю і масовістю. Різно-
манітність соціальних норм, що діють 
в суспільстві – релігійних, естетичних, 
політичних, правових та інших – тягне 
за собою різноманітність девіацій (со-
ціальних відхилень). Згодом, як соціальні 
норми і правила, так і соціальні відхилення 
зазнають змін. Те, що раніше вважалося 
девіантною поведінкою, може перетвори-
тися на норму поведінки і навпаки. Ви-
никнення нових законів і правил тягне за 
собою і нові види девіацій. Тому соціальна 
оцінка відхилень повинна здійснюватися 
з історичних позицій і носити конкретний 
характер.

Соціальне відхилення може бути вті-
лено як в окремому вчинку особистості, так 
і в низці вчинків, що характеризують пове-
дінку індивіда. Девіантний характер може 
також носити і діяльність соціальних груп 
(наприклад, сім’ї), негативно впливаючи 
на взаємовідносини індивідів всередині і 
поза цих груп. У діяльності представників 
колективів та організацій девіантна по-
ведінка може виявлятися у формі бюрокра-
тизму, хабарництва, відступу від правил 
добросовісної конкуренції, ухилення від 
сплати податків, а також інших порушень 
встановлених правил і пред’явлених до 
них правових, організаційних чи мораль-
них вимог.

Порушення соціальних норм має місце 
і у сфері міждержавних і внутрішньодер-
жавних відносин, що веде до збільшення 
широти розповсюдження соціальних 
відхилень і посилює соціальні наслідки 

девіантної поведінки, що виражається в 
актах агресії, геноциду, тероризму, апар-
теїду, рабства, руйнування або знищення 
культурних цінностей і т. п . Найбільш 
небезпечні види девіантної поведінки ряд 
авторів відносить до розряду соціальної 
патології.

Відхилення (девіація) у свідомості та 
поведінці людей зазвичай дозріває посту-
пово. Більше того, в соціології є поняття 
«первинна девіація», коли на певні відхи-
лення оточуючі дивляться «крізь пальці», 
а людина, що ігнорує якісь правила, не 
вважає себе порушником. Такі відхилення 
межують з незначними проступками 
або аморальними діями й можуть не по-
мічатися (прощатися, ігноруватися), як, 
наприклад, вживання спиртних напоїв з 
випадковими людьми, що призводить до 
порушення суспільної моралі.

Але є другий рівень, поведінки, що 
відхиляється (вторинна девіація), коли 
навколишньою соціальною групою або 
офіційними організаціями людина від-
крито визнається порушником норм моралі 
чи права, що завжди пов’язано з певною 
реакцією на її дії.

При розгляді поведінки, що відхи-
ляється важливо також розрізняти інди-
відуальні та колективні форми девіації. 
Якщо під першими розуміються вчинки 
конкретних людей, що забороняються гро-
мадськими нормами, то в другому випадку 
девіантна поведінка є відображенням ді-
яльності певної соціальної групи – злочин-
ної групи або секти, які створюють якусь 
подобу своєї «культури» (субкультури) 
і відкрито конфронтують з прийнятими 
нормами.

Підводячи підсумок можна зробити 
такі висновки про девіантну поведінку та 
виділити такі її ознаки:

девіантна поведінка – це поведінка, яка 
не відповідає загальноприйнятим або офі-
ційно встановленим соціальним нормам. 
Інакше кажучи, це дії, які не відповідають 
чинним законам, правилам, традиціям 
і соціальним установкам. Визначаючи 
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девіантну поведінку як поведінку, що від-
хиляється від норм, слід пам’ятати, що 
соціальні норми змінюються. Це, в свою 
чергу, надає поведінці, що відхиляється 
історично мінливий характер. Отже, 
девіантна поведінка – це порушення не 
будь-яких, а лише найбільш важливих для 
даного суспільства в даний час соціальних 
норм.

Девіантна поведінка і особистість, що 
її виявляє, викликають негативну оцінку з 
боку інших людей. Негативна оцінка може 
мати форму громадського осуду, соціаль-
них санкцій або кримінального покарання. 
Насамперед санкції виконують функцію 
запобігання небажаної поведінки. Але, з 
іншого боку, вони можуть призводити до 
такого негативного явища, як стигмати-
зація особистості – навішування на неї 
ярлика. Всім відомо, як складно особі, що 
відбувала покарання в місцях позбавлення 
волі відновити соціальні зв’язки і повер-
нутися до «нормального» життя. Процес 
ресоціалізації такої особи відбувається 
досить складно із-за недовіри оточуючих 
людей. Поступово ярлик девіанта (нарко-
ман, злочинець, самогубець тощо) формує 
девіантну ідентичність (самовідчуття). 
Таким чином, погана репутація посилює 
небезпечну ізоляцію, перешкоджає по-
зитивним змінам і викликає рецидиви 
девіантної поведінки.

Особливістю девіантної поведінки є те, 
що вона завдає реальної шкоди самій осо-
бистості або оточуючим людям. Це може 
бути дестабілізація існуючого порядку, за-
подіяння моральної і матеріальної шкоди, 
фізичне насильство. У крайніх своїх про-
явах девіантна поведінка представляє без-
посередню загрозу для життя, наприклад 
суїцидальна поведінка, насильницькі зло-
чини, вживання «важких» наркотиків. Пси-
хологічним маркером шкоди є страждання, 
яке переживає сама людина чи оточуючі. 
Це означає, що поведінка, яка відхиляється 
є руйнівною: залежно від форми – деструк-
тивною або аутодеструктивною. На погляд 
е.В. Змановської, не задовольняються 

цією ознакою і не є поведінкою, що від-
хиляється такі близькі соціальні явища, 
як радикалізм і креативність. Незважаючи 
на те, що вони також відхиляються від 
загальноприйнятих норм, викликаючи роз-
дратування консервативно налаштованої 
частини населення, ці феномени швидше 
корисні для суспільства, ніж небезпечні. 
Так, радикально налаштовані особистості 
налаштовані на корінні перетворення в сус-
пільстві, а це стимулює прогресивні зміни. 
Креатори, відрізняючись нестандартністю, 
виступають дослідниками і першовідкри-
вачами [15]. 

Для того, щоб поведінку можна було 
охарактеризувати як девіантну, вона пови-
нна узгоджуватися із загальною спрямова-
ністю особистості. При цьому поведінка 
не повинна бути наслідком нестандартної 
ситуації (наприклад, поведінка в рамках 
посттравматичного синдрому), наслідком 
кризової ситуації (наприклад, реакція горя 
у разі смерті близької людини протягом 
перших місяців) або наслідком самообо-
рони (наприклад, за наявності реальної за-
грози для життя).

Особливістю девіантної поведінки є те, 
що вона розглядається в межах медичної 
норми. Вона не повинна ототожнюватися з 
психічними захворюваннями чи патологіч-
ними станами, хоча і може поєднуватися 
з останніми. У разі психічного розладу 
має місце патологічна поведінка психічно 
хворої людини. Патологічна поведінка, 
що відхиляється від медичних норм, ви-
магає першорядного медичного втручання 
і вивчається психіатрією як, наприклад, 
девіантна поведінка психічно хворих [15]. 
Патологічна поведінка має на увазі, що під 
впливом хворобливого стану здатність осо-
бистості усвідомлювати і контролювати 
свої дії істотно знижується.

У той же час за певних умов поведінка, 
що відхиляється може переходити в па-
тологічну. Наприклад, залежна поведінка 
може перерости в системне захворювання 
– алкоголізм, наркоманію. Таким чином, 
особистість з девіантною поведінкою 
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може займати будь-яке місце на психопа-
тологічної осі «здоров’я – передхвороба 
– хвороба» [15].

Особливістю девіантної поведінки 
є те, що вона супроводжується різними 
проявами соціальної дезадаптації. Така по-
ведінка зовсім не обов’язково призводить 
до хвороби або смерті, але закономірно 
викликає або посилює стан соціальної 
дезадаптації. Стан дезадаптації, в свою 
чергу, може бути самостійною причиною 
девіантної поведінки особистості.

Девіантна поведінка має індивідуальну 
і вікову своєрідність. Вона, насамперед, 
відображає зовнішнє буття особистості 
в соціумі. Воно може бути надзвичайно 
різноманітним «зсередини». Одні й ті ж 
види девіантної поведінки по-різному про-
являються у різних людей у різному віці. 
Індивідуальні відмінності людей зачіпають 
мотиви поведінки, форми прояву, динаміку, 
частоту і ступінь вираженості. Наприклад, 
форма девіації і ступінь її вираженості 
можуть варіювати від цілком нешкідливих 
проявів до тотального порушення життєді-
яльності особистості.

Інша важлива індивідуальна особли-
вість стосується того, як людина переживає 
девіантну поведінку – як небажане чуже 
для себе, як тимчасове задоволення або 
як звичайне і привабливе. Ставлення осо-
бистості до своєї поведінки (особистісна 
позиція) багато в чому визначає її долю.

Щодо вікових відмінностей девіантної 
поведінки, то слід зауважити, що термін 
«девіантна поведінка» може застосовува-
тися до дітей не молодше 5 років, а в стро-
гому сенсі – після 9 років. Раніше п’яти 
років необхідні подання про соціальні 
норми у свідомості дитини просто відсутні, 
а самоконтроль здійснюється за допомо-
гою дорослих. Тільки в 9–10 років можна 
говорити про наявність у дитини здібності 
самостійно слідувати соціальним нормам. 
Якщо ж поведінка дитини, молодшої п’яти 
років, істотно відхиляється від вікової 
норми, то її доцільно розглядати як один 

із проявів незрілості, невротичних реакцій 
або порушень психічного розвит ку [15].

Ще однією ознакою девіантної пове-
дінки є те, що її переважно можна охарак-
теризувати як таку, що стійко повторюється 
(багаторазову або тривалу).

Виходячи з усього сказаного, можна 
дати таке визначення девіантної пове-
дінки – це стійка поведінка особистості, 
що відхиляється від найбільш важливих 
соціальних норм, що заподіює реальну 
шкоду суспільству або самій особистості, 
а також супроводжується її соціальною 
дезадаптацією.

Слід пам’ятати, що, по-перше, по-
ведінкові проблеми надзвичайно широко 
поширені. По-друге, межі відхилення 
досить часто важко визначити. Зміни в сус-
пільстві призводять до зміни норм, а отже, 
і видів поведінкових девіацій. Але самі 
норми і відхилення від них є невід’ємною 
частиною будь-якої соціальної системи. 
Отже, на соціальному рівні девіантна по-
ведінка – це тільки одна з можливих форм 
взаємин між суспільством і особистістю. 
«Викорінення» поведінки, що відхиляється 
як соціального явища навряд чи можливе. 
Більш того, при спеціальному розгляді 
можна довести, що девіації нормальні й 
корисні для суспільства, оскільки стиму-
люють прогресивні зміни в ньому.

На індивідуальному ж рівні девіантна 
поведінка виглядає більш проблематично, 
оскільки вона пов’язана з такими негатив-
ними феноменами, як реальна шкода для 
життя самої особистості або оточуючих 
людей, конфлікт девіантної особи з со-
ціальним оточенням, її соціальна дезадап-
тація [15].

Отже, на особистісному рівні девіантна 
поведінка – це соціальна позиція особис-
тості, яка виступає у формі девіантного 
стилю і способу життя. Як відомо, біль-
шість людей при бажанні цілком можуть 
змінити свою позицію по відношенню до 
суспільства.
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резюме
В статье рассматривается понятие девиантного поведения и его признаков с позиции 

уголовно-правовых наук, социологии и психологии. Обосновывается, что якобы смежные 
понятия, которые употребляются наряду с термином «девиантное поведение» на самом 
деле являются видами такого поведения.

SUMMARY
This article discusses the concept of deviant behavior, its signs from the perspective of 

criminal science, sociology and psychology. Substantiated, that allegedly related concepts that 
are used along with the term «deviant behavior» are actually species of such behavior.
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Конституція України як Основний За-
кон держави займає центральне місце у 
системі законодавства. Вона є основним 
джерелом права України. Положення 
Конституції України спрямовані на за-
кріплення, гарантування та забезпечення 
основних засад існування держави, прав 
та свобод людини і громадянина, а також 
основоположних соціальних та інших 
цінностей. 

Конституція України має найвищу 
юридичну силу. Закони та інші норма-
тивно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повинні їй 
відповідати. У випадках виявлення невід-
повідності законів та інших нормативно-
правових актів Конституції України, вони 
можуть бути визнані Конституційним 
Судом України неконституційними. Проте 
аналіз змісту окремих конституційних 
положень не виключає існування певних 
суперечностей і в межах самого Основного 
Закону.

Так, ч. 2 ст. 68 Конституції України, 
де зазначено, що незнання законів не 
звільняє від юридичної відповідальності, 
прямо суперечить положенням ч. 1 ст. 62 
Конституції України, яка передбачає, що 
особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана криміналь-
ному покаранню, доки її вину не буде до-

ведено в законному порядку і встановлено 
обвинувальним вироком суду.

Відповідно до ст. 23 КК України, виною 
є психічне ставлення особи до вчинюваної 
дії чи бездіяльності, передбаченої цим 
Кодексом, та її наслідків, виражене у формі 
умислу або необережності. 

Поняття «психічне ставлення», що 
вживається в ст. 23 КК України, конкре-
тизується у відповідних формулюваннях, 
вжитих у статтях 24, 25 КК України. 
Такими формулюваннями є: 1) «усвідом-
лювала суспільно небезпечний характер 
свого діяння (дії або бездіяльності), перед-
бачала його суспільно небезпечні наслідки 
і бажала їх настання»; 2) «усвідомлювала 
суспільно небезпечний характер свого ді-
яння (дії або бездіяльності), передбачала 
його суспільно небезпечні наслідки і хоча 
не бажала, але свідомо припускала їх 
настання»; 3) «передбачала можливість 
настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння (дії або бездіяльності), але  
легковажно розраховувала на їх відвер-
нення»; 4) «не передбачала можливість 
настання суспільно небезпечних наслідків 
свого діяння (дії або бездіяльності), хоча 
повинна була і могла їх передбачити».

1) Формулювання «усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер свого діяння» 
означає, що винувата особа розуміє не 
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лише фактичні обставини, які стосуються 
об’єкта і об’єктивної сторони складу пев-
ного злочину, а й його суспільну небезпеку. 

При цьому необхідно враховувати, що 
в ряді випадків законодавець визнає ді-
яння умисними лише за усвідомлення їх 
протиправності. Це перш за все злочини 
із спеціальним суб’єктом, коли на особу 
покладається виконання або забезпечення 
дотримання якихось правил та обов’язків.

Наприклад, за порушення правил без-
пеки під час виконання робіт з підвище-
ною небезпекою (ч. 1 ст. 272 КК України) 
можуть бути притягнуті до відповідаль-
ності лише ті особи, на яких покладався 
обов’язок з дотримання ними цих правил.

Вказівка у статті на завідомість по від-
ношенню до незаконних дій також означає 
усвідомлення суб’єктом протиправності 
діяння. Наприклад, поміщення в психіа-
тричний заклад завідомо психічно здорової 
особи (ч. 1 ст. 151 КК України).

Усвідомлення суспільної небезпе-
ки вчи нюваних діянь включає уявлен-
ня суб’єк та і про ті факультативні ознаки 
об’єк тивної сторони, за яких вчинюється 
злочин (спосіб, місце, час тощо).

Відсутність усвідомлення суспільно 
небезпечного характеру вчиненого діяння 
може свідчити про такий дефект особис-
тості (наприклад, неосудна особа), за наяв-
ності якого відповідальність виключається.

При реалізації принципу особистої від-
повідальності за наявності вини важливо 
точно встановити інтелектуальний момент 
вини. В законодавчих визначеннях форм 
вини даний аспект стоїть на першому 
місці. Але це не дає підстав стверджувати, 
що усвідомлення суспільної небезпеки 
вчинюваних дій або бездіяльності є більш 
важливим порівняно з іншими елементами 
вини, що воно однозначно зумовлює і 
передбачення суспільно небезпечних на-
слідків, є основою цього передбачення. 

Формулювання «передбачала його сус-
пільно небезпечні наслідки» – це розумове 
уявлення особи про результати своєї дії або 
бездіяльності. При цьому передбачення 

тут носить конкретний характер. Особа в 
цьому разі чітко усвідомлює, що саме від її 
конкретного діяння настануть або можуть 
настати суспільно небезпечні наслідки.

Відповідно до законодавчого визна-
чення прямого умислу передбачення 
наслідків може бути неоднозначним: ви-
нуватий передбачає можливість або неми-
нучість настання суспільно небезпечних 
наслідків.

Найбільш характерним і таким, що зу-
стрічається значно частіше, є передбачення 
настання наслідків, коли суб’єкт злочину 
впевнений в реальності їх настання і спря-
мовує свої зусилля на досягнення цього 
конкретного результату. Так, здійснюючи 
постріл в голову іншої людини, винуватий 
усвідомлює неминучість смерті потерпі-
лого.

В деяких випадках суб’єкт передбачає 
настання суспільно небезпечних наслідків 
не як неминучих, а як реально можливих. 
Таке передбачення може мати місце в 
випадках, коли обраний спосіб вчинення 
злочину може призвести до настання не 
одного конкретно визначеного наслідку, 
а до кількох. Так, підкладаючи під двері 
будинку потерпілого вибухівку, винуватий 
розраховує таким чином позбавити його 
життя. Однак при такому способі вбивства 
бажаний наслідок не є єдино можливим 
результатом дій винуватого і, відповідно, 
сприймається ним як реально можливий.

«Передбачення, – зазначав Б. Нікіфо-
ров, – це по суті те ж усвідомлення, що 
охоплює в собі уявлення про небезпеку дії 
і її причинний зв’язок з шкодою, що на-
стала» [3, 118].

Із положень ч. 2 ст. 24 КК України 
начебто слідує, що суб’єкт спочатку усві-
домлює суспільно небезпечний характер 
свого діяння, а потім  передбачає сус-
пільно небезпечні наслідки своїх дій (чи 
бездіяльності). Реальне співвідношення 
інтелектуальних моментів (усвідомлення 
та передбачення) виглядає інакше: спо-
чатку суб’єкт «прораховує» наслідки своїх 
дій (при прямому умислі – прямих, при 
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непрямому – побічних, при легковажності 
– можливих), а потім дає оцінку своїм діям 
як небезпечним. Усвідомлення характеру 
дії відбувається на підставі передбачення, а 
не навпаки [2, 27]. В психологічній літера-
турі підкреслюється, що про усвідомлення 
особою суспільної значущості свого ді-
яння можна говорити лише тоді, коли вона 
передбачає його наслідки.

В звичайному значенні під наслідком 
розуміють віддалену зміну зовнішнього 
середовища, що, як правило, має зв’язок 
з впливом на фізичні явища (тілесні 
ушкодження, руйнування і т.п.), а під дією 
– зміну найближчу, що міститься в русі 
тіла, не завжди відчувається в фізичних 
вимірах, а інколи не відчувається в них 
взагалі (наприклад, публічні заклики до 
насильницької зміни чи повалення кон-
ституційного ладу). Відповідно, стосовно 
діяння можна говорити про усвідомлення 
небезпеки, а стосовно наслідку – про його 
передбачення. Таким чином, законодавець 
говорить про усвідомлення взагалі і одно-
часно називає його окремий випадок – пе-
редбачення. 

Передбачення є психічним пережи-
ванням, що відноситься до майбутнього. 
Передбачити теперішнє неможливо. Одна 
якість наслідків не існує без іншої і в кримі-
нальному праві немає просто наслідків, що 
існують без суспільно небезпечної власти-
вості, а залежність цих якостей є настільки 
великою, що передбачення наслідків пев-
ного фактичного змісту означає тим самим 
розуміння їх соціальної шкідливості. 

Усвідомлення суспільної небезпеки 
діяння з точки зору мотивації суб’єкта 
– елемент побічний і другорядний. На 
наш погляд, усвідомити суспільну небез-
пеку діяння можна лише за передбачення 
суспільно небезпечних наслідків, тому не 
передбачення є похідним від усвідомлення 
суспільної небезпеки, а навпаки. Перед-
бачення – це усвідомлення віддаленого, 
можливого результату дій.

У зв’язку з викладеним можна погоди-
тись з тим, що незалежно від виду і харак-

теру умислу він за будь-яких умов включає 
усвідомлення особою суспільно небезпеч-
ного характеру (шкідливості) вчинених нею 
дій. В тих випадках, коли умисел має вираз 
по відношенню до наслідків, передбачення 
їх суспільно небезпечного характеру озна-
чає і усвідомлення суспільної небезпеки 
діяння, що заподіяло ці наслідки. 

В реальній дійсності можливі роз-
біжності між цілеспрямованістю бажання 
і різними об’єктивними елементами, об-
ставинами та наслідками. Водночас в кож-
ному злочині є усвідомлення його різних 
елементів, обставин і наслідків.

2) Під бажанням розуміється прагнення 
до конкретного результату, що передбачає 
свідому і цілеспрямовану діяльність особи. 

Наявність в кримінально-правовій 
формулі вини такого елементу, як бажання 
суб’єкта, свідчить про намір включити в 
вину вольовий момент – спонуку злочин-
ної поведінки. Всі інші аспекти вольового 
моменту вини охоплюються одним термі-
ном «небажання»: не бажав, але свідомо 
припускав; не бажав і розраховував на 
відвернення; не лише не бажав, але і не 
передбачав. Інакше кажучи, реалізується 
поведінка з побічними небажаними і не 
передбачуваними наслідками. Водночас 
слід відмітити, що розкриття вольового 
моменту непрямого умислу за формулою 
«не бажала цих наслідків» співвідносно з 
внутрішньою потребою не робити щось. 
В такій редакції стирається межа між 
непрямим умислом і злочинною само-
впевненістю. «Небажання» наслідків при 
непрямому умислі підтверджується тим, 
що винуватий вчинює дії, не розраховуючи 
при цьому на будь-які обставини, які мали 
бути і за своїм характером могли б відвер-
нути настання результату. 

Свідоме припускання настання наслід-
ків являє собою такий процес мислення, 
за якого суб’єкт, не бажаючи настання 
суспільно небезпечних наслідків, тим не 
менше погоджується з їх настанням.

Байдуже ставлення до наслідків, 
фактично не відрізняється від свідомого 
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їх припускання. Воно характеризується 
відсутністю активних емоційних пережи-
вань у зв’язку з суспільно небезпечними 
наслідками, реальна можливість настання 
яких відображується випереджуючим усві-
домленням винуватого. В цих випадках 
суб’єкт заподіює шкоду суспільним від-
носинам, не замислюючись про наслідки 
вчиненого діяння, хоча можливість їх запо-
діяння уявляється йому цілком реальною. 
Таким чином, формулювання «байдуже 
ставлення до наслідків» охоплюється фор-
мулюванням «свідоме їх припускання».   

3) Формулювання «легковажно роз-
раховувала на їх відвернення» полягає в 
тому, що при злочинній самовпевненості 
особа розраховує на цілком реальні, певні 
обставини, які за своїми властивостями, 
зв’язками мають здатність відвернути 
настання наслідків. Це її власні, особисті 
якості (спритність, вмілість, досвідченість, 
майстерність), дії інших осіб, фізичні або 
хімічні закони, вплив обстановки, сил при-
роди тощо.

Незважаючи на впевненість суб’єкта 
у ненастанні наслідків, розрахунок його 
виявляється невірним (легковажним), 
оскільки надія на певні обставини (влас-
тивості, зв’язки діяння) або частину таких 
була помилковою і не змогла відвернути 
суспільно небезпечні наслідки.  

4) Формулювання «повинна була їх 
передбачити» – це об’єктивний критерій, з 
яким пов’язується обов’язок особи перед-
бачати настання суспільно небезпечних 
наслідків своїх дій. Такий обов’язок на 
особу покладають: закон, службовий стан, 
фах (професія – лікар, вихователь, водій), 
прийнятий особою на себе обов’язок за 
угодою, дорученням; родинні стосунки 
(батьки зобов’язані оберігати і утримувати 
своїх дітей до досягнення ними повно-
ліття), правила суспільного співжиття, 
вчинені особою угоди, за якими вона 
зобов’язалась відвернути чи не допустити 
заподіяння певної шкоди: доглянути дітей, 
оберігати майно тощо. З цього приводу 
слушною є позиція С. Гончаренка, відпо-

відно до якої «обов’язок … передбачати 
можливі небезпечні наслідки своїх дій 
покладається на кожного окремо, а не на 
всіх разом. Тому об’єктивний критерій не 
може не мати суб’єктивної форми свого 
існування: його не можна ототожнювати з 
самими нормами і правилами обережності, 
оскільки із одного лише факту їх існування 
не можна вивести обов’язковість особи 
слідувати їм. Для цього необхідне певне 
психічне ставлення до цих правил» [1, 12]. 
Тому, на думку вченого, більш правильним 
уявляється підхід, відповідно до якого 
при визначенні об’єктивного критерію не-
дбалості акцент робиться на конкретному 
носії обов’язку – суб’єкті. Правила обереж-
ності набувають значення об’єктивного 
критерію злочинної недбалості не існуючи 
відірвано від суб’єкта, а лише будучи відо-
браженими ним, входячи в його внутрішню 
структуру, набуваючи поряд з об’єктивною 
і суб’єктивну форму існування [1, 12]. 

Формулювання «могла їх передбачити» 
– суб’єктивний критерій недбалості, що 
означає можливість особи передбачати 
настання суспільно небезпечних наслідків 
своїх дій. Для визначення того, чи могла 
певна особа передбачати за певних умов 
і обставин настання таких наслідків, вра-
ховують суспільні, фізичні, психічні влас-
тивості та особливості саме цієї особи: її 
вік, освіту, фах (професію), стан здоров’я 
(в момент вчинення дії чи бездіяльності), 
фізичні та психічні вади тощо. Однак 
необхідно погодитись з С. Гончаренком, 
який зазначає, що суб’єктивний критерій 
недбалості слід розуміти не лише і, мож-
ливо, не стільки як можливість особи «від-
повідати вимогам об’єктивного критерію», 
а як сферу об’єктивної реальності, що була 
відображена, і, в принципі, могла бути 
усвідомлена в момент вчинення злочину 
[1, 13]. 

Таким чином, поняття «психічне 
ставлення», що вживається у ст. 23 КК 
України і обумовлює наявність вини, 
конкретизується при визначенні форм 
вини у статтях 24, 25 КК України через 
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формулювання: 1) «усвідомлювала сус-
пільно небезпечний характер свого діяння 
(дії або бездіяльності), передбачала його 
суспільно небезпечні наслідки і бажала їх 
настання»; 2) «усвідомлювала суспільно 
небезпечний характер свого діяння (дії або 
бездіяльності), передбачала його суспільно 
небезпечні наслідки і хоча не бажала, але 
свідомо припускала їх настання»; 3) «пе-
редбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння (дії 
або бездіяльності), але легковажно роз-
раховувала на їх відвернення»; 4) «не пе-
редбачала можливість настання суспільно 
небезпечних наслідків свого діяння (дії або 
бездіяльності), хоча повинна була і могла їх 
передбачити».

Зазначені формулювання за своїм 
змістом не припускають можливості 
об’єктивного інкримінування, що непрямо 

презюмує Конституція України у ч. 2 ст. 68. 
Конституційне положення про те, що не-
знання законів не звільняє від юридичної 
відповідальності може бути допустимим, 
як виняток, при реалізації таких видів 
юридичної відповідальності, як цивільна 
та дисциплінарна. У кримінальному праві 
спростування презумпції невинуватості 
пов’язане із обов’язковим встановленням 
вини особи у вчиненому злочині, що є 
обов’язковою ознакою складу злочину як 
підстави притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності.

Такі неузгодженості мають бути уні-
фіковані і приведені у відповідність до 
фундаментальних засад Конституції Укра-
їни, враховуючи в першу чергу принцип 
верховенства права, шляхом внесення від-
повідних змін до Основного Закону нашої 
держави.   
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На сьогодні дослідження стану та 
розробка напрямів вдосконалення кримі-
нальної відповідальності за залишення в 
небезпеці, безумовно, є актуальними. Ста-
тистичні дані щодо кількості порушених 
кримінальних справ за ст. 135 КК України 
лише в Донецькій області за останні п’ять 
років свідчать про те, що кількість по-
дібних злочинів зросла майже вдвічі (у 
2006 р. порушено 22 кримінальні справи, у 
2010 – 41 кримінальна справа).  

Кримінальну відповідальність за зали-
шення в небезпеці досліджували такі вчені, 
як Л.А. Андрєєва, А.С. Горєлік, І.І. Го-
рєлік, М.А. Горбатова, Т.В. Кирпиченко, 
П.І. Орлов, П.Л. Портнов, В.І. Ткаченко 
та інші, однак аналіз диспозиції та санкції 
ст. 135 КК України  дає підстави ствер-
джувати, що законодавцем не приділено 
достатньої уваги щодо встановлення та 
відокремлення кваліфікуючих ознак зло-
чину та призначенню більш справедливого 
виду покарання за його вчинення.    

Зазначена проблема обумовлює об-
рання за мету цієї статті розроблення 
пропозицій стосовно диференціації кри-
мінальної відповідальності за залишення в 
небезпеці.

Термін «диференціація», як випливає із 
тлумачних словників і словників синонімів 

означає розподіл цілого на частини, форми 
чи ступені та має такі синоніми, як «поділ», 
«розділення», «розходження», «різниця», 
«розшарування» тощо. Отже, у контексті 
кримінальної відповідальності (спрощено) 
він може означати різну міру відповідаль-
ності за різні злочини [6, 3].

Диференціація кримінальної відпо-
відальності виступає одним з найважли-
віших напрямів розвитку і вдосконалення 
вітчизняного законодавства про кримі-
нальну відповідальність. Поряд з іншими 
кримінально-правовими засобами такої 
диференціації, цю функцію виконують 
кваліфікуючі ознаки складу злочину. 
Якістю диференціації кримінальної відпо-
відальності залежно від тяжкості злочину 
певною мірою зумовлено ефективність 
кримінального закону, який, у свою чергу, 
виступає правовою гарантією застосування 
до осіб, які вчинили злочин, справедливої 
міри кримінальної відповідальності.

Важливим засобом такої диферен-
ціації є розподіл ознак складу злочину 
на основні, кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі. Теорія кримінального права 
кваліфікуючими ознаками визнає вказані 
в законі характерні для частини злочинів 
відповідного виду суттєві обставини, що 
відображають типову значно змінену, по-
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рівнюючи з основним складом злочину, 
ступінь суспільної небезпечності вчине-
ного і особи винного й такі, що впливають 
на законодавчу оцінку (кваліфікацію) вчи-
неного та міру відповідальності [2, 230]. 

Сутність диференціації полягає в тому, 
що на законодавчому рівні визначається 
різна міра кримінальної відповідальності 
за різні злочини залежно від їх об’єктивних 
та суб’єктивних ознак. Отже, диферен-
ціація кримінальної відповідальності за 
певний злочин на рівні статті (частини 
статті) Особливої частини КК України по-
лягає як у відокремленні об’єктивних та 
суб’єктивних ознак злочину, так і у визна-
ченні міри державно-правового примусу в 
санкції статті (санкції частини статті) КК 
України.

Частиною 1 ст. 135 КК України вста-
новлено, що завідоме залишення без допо-
моги особи, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані і позбавлена можливості 
вжити заходів до самозбереження через 
малолітство, старість, хворобу або внаслі-
док іншого безпорадного стану, якщо той, 
хто залишив без допомоги, зобов’язаний 
був піклуватися про цю особу і мав змогу 
надати їй допомогу, а також у разі, коли він 
сам поставив потерпілого в небезпечний 
для життя стан карається обмеженням волі 
на строк до двох років або позбавленням 
волі на той самий строк. Тобто, виходячи 
із санкції ч. 1 ст. 135 КК України, злочин, 
передбачений ч. 1 ст. 135 КК – є злочином 
невеликої тяжкості.

Аналізуючи санкції суміжних з ч. 1 
ст. 135 КК України складів злочинів, а саме 
ч. 1, 2 ст. 136, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 139 КК 
України, треба зазначити, що вони містять 
у собі такий вид кримінального покарання 
як штраф. Так, санкція ч. 1 ст. 136 КК перед-
бачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 
від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (НМДГ), ч. 2 
цієї ж статті – штраф від п’ятисот до тисячі 
НМДГ, ч. 1 ст. 137 та ч. 1 ст. 139 передбачає 
покарання у вигляді штрафу до п’ятдесяти 
НМДГ [2, 317-324]. Більш того, у багатьох 

країнах світу (Російська Федерація, Азер-
байджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, 
Молдова, Таджикистан, Туркменістан, 
естонія, Грузія, Нідерланди, Франція) за 
залишення в небезпеці, що визначається 
у цих країнах як злочин проти життя та 
здоров’я особи, теж застосовується такий 
вид покарання як штраф.

На наш погляд, введення штрафу як 
виду покарання за залишення в небезпеці 
до кримінального законодавства України є 
доцільним та обґрунтованим, оскільки для 
кожної людини її матеріальний добробут та 
достаток займають в житті важливе місце. 
В умовах економічної кризи, масового 
безробіття та стрімкого росту цін, який по-
єднується зі зниженням купівельної спро-
можності населення, введення покарання 
у виді стягнення певної грошової суми на 
користь держави (штрафу) за залишення в 
небезпеці надасть можливість більш ефек-
тивного виконання мети покарання – по-
передження вчинення подібних злочинів. 

Введення штрафу як виду покарання 
за залишення в небезпеці, на наш погляд, 
є раціональним та виваженим кроком у 
боротьбі з цим видом злочину, оскільки 
виплата певної грошової суми на користь 
держави буде причиною зменшення доход-
ної частини заробітку особи, що вчинила 
злочин, внаслідок  чого вона відчуватиме 
певні незручності, оскільки не зможе до-
зволити собі певні  матеріальні блага, які 
мала раніше.

Також слід зазначити, що введення  
штрафу матиме позитивний характер для 
держави в цілому, а саме для її бюджет-
ної системи, оскільки грошові кошти 
від сплати штрафу будуть надходити до 
державного бюджету України, які в свою 
чергу можна використовувати саме для по-
кращення стану соціальної сфери держави 
(фінансування медичних закладів, закладів 
соціально-виховного характеру та ін.), а 
також фінансування правоохоронних орга-
нів, судових установ тощо. 

Треба погодитись з думкою таких вче-
них, як А.С. Горелік І.І. Горелік П.І. Орлов, 
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які у своїх наукових роботах висвітлювали 
думку з приводу охоплення складом зло-
чину «Залишення в небезпеці» не тільки 
небезпечний для життя стан, але й для 
здоров’я. Вони зазначали, що життя та 
здоров’я – соціально рівні цінності, що 
підлягають кримінально-правовій охороні, 
тому встановлення кримінальної відпо-
відальності за залишення в небезпечному 
не тільки для життя, але й здоров’я стані 
є справедливим. Враховуючи невід’ємну 
важливість здоров’я в житті кожної 
людини, вважаємо доречним та обґрунто-
ваним те, щоб включити у склад злочину, 
передбаченого ст. 135 КК України не тільки 
життя, але й здоров’я людини, оскільки 
безпека існування людини повинна охо-
плювати обидва ці понятті [1, 57]. Слід 
зазначити, що у кримінальному законо-
давстві багатьох країнах СНД в диспозиції 
статті «Залишення в небезпеці» зазначено 
саме небезпечний для життя та здоров’я 
стан. Це такі країни, як Російська Федера-
ція, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 
Туркменістан.

Санкція ч. 2 ст. 135 КК України за 
вчинення матір’ю новонародженої дитини 
відносно неї дій, зазначених у ч. 1 ст. 135 
КК України, передбачає таке покарання 
–  обмеження волі на строк до трьох років 
або позбавлення волі на той самий строк. 
Даний вид злочину є злочином середньої 
тяжкості. Згідно зі ст. 12 КК України зло-
чином середньої тяжкості є злочин, за який 
передбачене покарання у виді позбавлення 
волі на строк не більше п’яти років. Тобто 
за правилом Загальної частини КК України 
за злочин, передбачений ч. 2 ст. 135 КК 
України, можливе застосування як виду 
покарання позбавлення волі на строк до 
п’яти років. 

Однак законодавець, визначаючи зло-
чин, передбачений ч. 2 ст. 135 КК України, 
злочином середньої тяжкості, в санкції 
статті не зазначив мінімальний строк по-
збавлення волі. Тобто суд при призначені 
покарання може застосувати той строк по-
збавлення волі, який він вважає за потріб-

ним (наприклад, рік або два). Тобто особа, 
що визнається винною у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 2 ст. 135 КК України, 
вчинивши злочин середньої тяжкості фак-
тично буде нести відповідальність як за 
вчинення злочину невеликої тяжкості. А 
цей факт суперечить принципу справедли-
вості призначення покарання. Тому, на наш 
погляд, в санкції ч. 2 ст. 135 КК України 
повинен зазначатися строк позбавлення 
волі від двох до п’яти років. Що стосується 
такого виду покарання, як обмеження волі, 
що теж зазначається у санкції ч. 2 ст. 135 
КК України як можливий вид покарання за 
даний вид злочину, то строк, на який його 
може бути призначено, має бути таким 
самим, як і позбавлення волі – від двох до 
п’яти років. 

Ч. 3 ст. 135 КК України передбачає 
кримінальну відповідальність за діяння, 
передбачені частинами 1 та 2 цієї статті, 
якщо вони спричинили смерть або інші 
тяжкі наслідки та визначає покарання від 
трьох до  восьми років. 

На наш погляд, частина 3 ст. 135 КК 
України потребує більш детального ви-
вчення та диференціації не тільки у своїй 
санкції, але перш за все – у диспозиції.  

Так, законодавцем чітко не визначено 
поняття саме «тяжких наслідків», заподі-
яних злочином, передбаченим ст. 135 КК 
України, що застосовується в ньому як 
особливо кваліфікуюча ознака. 

У науково-практичному коментарі 
Кри мі наль ного кодексу України за редак-
цією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка під 
тяжкими наслідками у ч. 3 ст. 135 КК слід 
розуміти спричинення потерпілому тяж-
ких тілесних ушкоджень або зникнення 
його безвісти, а у науково-практичному 
коментарі Кримінального кодексу Укра-
їни за редакцією С.С. Яценка під тяжкими 
наслідками у ч. 3 ст. 135 КК слід розуміти 
спричинення потерпілому тяжких або 
середньої тяжкості тілесних ушкоджень 
[4, 294; 3, 317]. Однак не слід забувати, 
що коментар до кодексу не є нормативним 
актом, а отже немає юридичної сили. Тому 
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слід вважати за необхідне чітке визначення 
переліку тяжких наслідків саме у диспози-
ції статті, тобто визначити диспозицію ч. 3 
ст. 135 КК України в частині наслідків у 
такій редакції: «…, якщо вони спричинили 
потерпілому смерть або тяжкі чи серед-
ньої тяжкості тілесні ушкодження, а також 
зникнення його безвісти…»

Що стосується санкції ч. 3 ст. 135 КК 
України, то на сьогодні законодавець визна-
чив такий вид покарання як позбавлення 
волі на строк від трьох до восьми років. 
Тобто даний вид злочину відноситься до 
тяжкого виду злочину (ст. 12 КК),  тому 
покарання за цей злочин повинно бути 
відповідно справедливим, але й суворим, 
оскільки цей злочин є тяжким. Діюча 
санкція ч. 3 ст. 135 КК, на наш погляд, 
потребує певних змін, а саме визначення 
строку позбавлення волі від п’яти до де-
сяти років, оскільки діючий на сьогодні 
мінімальний строк позбавлення волі – три 
роки суперечить принципу справедливості 
призначення покарання. Як вже зазна-
чалося раніше, вчинивши злочин певної 
тяжкості, винна особа може фактично 
понести покарання як за злочин меншої 

тяжкості, ніж той, що вона вчинила (три 
роки позбавлення волі може призначатися 
за вчинення злочину середньої тяжкості). 
Максимальний строк позбавлення волі, що 
пропонується, за ч. 3 ст. 135 КК України 
– десять років – це максимальний строк 
позбавлення волі за вчинення тяжкого зло-
чину, що передбачено Загальною частиною 
КК України (ст. 12). Суд при призначенні 
покарання за ч. 3 ст. 135 КК, враховуючи 
вид тяжкого наслідку, вчиненого даним 
злочином, особи, що вчинила злочин, при-
значить певний строк позбавлення волі, 
але яким би не був цей строк, він буде від-
повідати саме тяжкості вчиненого злочину.  

На наш погляд, цей крок є виваженим 
та обміркованим, оскільки вчинивши 
тяжкий злочин, винна особа повинна не 
просто бути засудженою до кримінальної 
відповідальності за цей злочин, але й на 
неї має бути покладений такий вид та міра 
покарання, що  повинні відповідати тяжко-
сті вчиненого злочину і бути перш за все 
справедливими та достатніми для виправ-
лення винної особи й попередження нових 
злочинів.   
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резюме
В статье рассматриваются вопросы дифференциации уголовной ответственности за 

оставление в опасности, предусмотренное ст. 135 УК Украины. Предлагаются пути за-
конодательной оптимизации наказания за совершение указанного преступления.  

SUMMARY
The questions of differentiation of criminal responsibility for abandonment is in a danger of 

the articles 135 of CC Ukraine are examined in the article. The ways of legislative optimization 
of punishment for the commitment noted crimes are offered. 
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Україна як незалежна і суверенна 
держава проголосила своїм головним 
обов’язком необхідність забезпечення 
прав людини та їх гарантії як найвищих 
соціальних цінностей в галузі виконання 
кримінальних покарань. Суверенність 
Української держави надала певні зміни в 
системі державної влади і управління, зумо-
вила переосмислення законів і нормативних 
актів радянського періоду та потребу змін і 
доповнень до норм чинного законодавства 
і входження повноправним членом у між-
народне співтовариство. Одним із головних 
напрямів правової реформи в Україні для 
кримінально-виконавчої системи є вирі-
шення проблеми приведення змісту прав та 
свобод засуджених відповідно до міжнарод-
них норм і стандартів.

Пенітенціарна система займає певне 
місце в економічній і соціальній структу-
рах своїх країн залежно від соціального 
устрою і рівня розвитку. Як свідчить до-
свід багатьох країн, еволюція і тенденції 
розвитку пенітенціарної системи були в 
основному наслідком їх прагнення забез-
печити ефективну протидію злочинності.

В зв’язку з Указом Президента України 
від 9 грудня 2010 р. «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої 
влади» згідно з яким утворено Державну 
пенітенціарну службу України, реоргані-
зувавши Державний департамент України 
з питань виконання покарань. Сьогодні 
основними міжнародними нормативними 
актами, що регламентують діяльність уста-
нов виконання покарань та поводження 
з засудженими є Європейські тюремні 
правила, розроблені Радою Європи, та Мі-
німальні стандартні правила поводження з 
ув’язненими, прийняті Радою Організації 
Об’єднаних Націй (далі – Мінімальні стан-
дартні правила). З часу свого прийняття 
Мінімальні стандартні правила визнані 
вихідним документом для формування 
політики у сфері виконання покарань 
законодавчими органами, судами та пені-
тенціарними організаціями. Мінімальні 
стандартні правила завдяки міжнародному 
визнанню стали незамінним джерелом при 
тлумаченні міжнародної конвенції про за-
хист прав людини та потребують визнання 
як основної складової частини міжнарод-
ного законодавства з питань захисту прав 
людини.

Метою статті є дослідження теоретич-
них та практичних заходів зарубіжного 
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досвіду діяльності системи виконання по-
карань.

Відповідно до поставленої мети, увагу 
зосереджено на вирішені таких завдань:

1) дати визначення системи виконан-
ня покарань;

2) охарактеризувати зарубіжний до-
свід системи виконання покарань ;

3) розробити науково обґрунтовані 
пропозиції щодо покращення діяль-
ності системи виконання покарань 
в Україні.

Незважаючи на досить поширене по-
няття «система виконання покарань», до 
теперішнього часу не існує загальноприй-
нятого його визначення. Але в науковій 
літературі використовується такий термін, 
як «прогресивна система виконання по-
карань», під якою розуміється особливий 
порядок відбування покарання у виді по-
збавлення волі [4, 46].

У різні періоди часу в зарубіжних 
країнах особлива увага приділялася таким 
категоріям, як злочин і покарання. 

Так зокрема, пенітенціарна система 
Російської Федерації має назву Федеральна 
служба виконання покарань (далі – ФСВП 
Росії). ФСВП Росії – федеральний орган 
виконавчої влади, який підвідомчий Мі-
ністерству юстиції Російської Федерації, 
який здійснює правозастосовні функції, 
функції контролю і нагляду в сфері ви-
конання кримінальних покарань відносно 
засуджених, функції щодо утримання під-
озрюваних осіб або осіб звинувачених в 
скоєні злочинів, підсудних, які знаходяться 
під вартою, їх охорона та конвоювання, а 
також функції контролю поведінки умовно 
засуджених та засуджених з відстрочкою 
відбування покарання [5].

ФСВП Росії створена для виконання 
покарань та для тримання під вартою під-
озрюваних, звинувачених та засуд же них. 
В підпорядкуванні служби знаходяться всі 
місця позбавлення волі Росії. Контроль за 
умовно засудженими та умовно-достро-
ково звільненими особами, особами за-
судженими до виправних та обов’язкових 

робіт, а також обмеження волі ведуть кри-
мінально-виконавчі інспекції ФСВП Росії.

Для ефективної діяльності органів і 
установ виконання покарань у Російській 
Федерації розроблено та затверджено мето-
дику оцінки діяльності територіальних ор-
ганів ФСВП Росії. Ця методика покликана 
забезпечити:комплексний підхід до оцінки 
діяльності територіальних органів ФСВП 
Росії; дотримання прав і законних інтер-
есів засуджених та осіб, які знаходяться під 
вартою, створення умов тримання, а також 
прав персоналу кримінально-виконавчої 
системи, виконання наказів, розпоряджень 
ФСВП Росії, своєчасне їх доведення до 
підпорядкованих установ, контроль вико-
навчої дисципліни; об’єктивність статис-
тичної інформації територіальних органів 
і установ ФСВП Росії та забезпечення до-
стовірності звітних даних; стимулювання 
активності особового складу до підви-
щення ефективності його діяльності та ін.

З січня 2010 р. в Російській Федерації 
застосовано новий вид кримінального по-
карання – домашній арешт. Строк цього 
виду покарання становить від двох місяців 
до чотирьох років за злочини невеликої тяж-
кості, а також строком від шести місяців до 
двох років – як додатковий до позбавлення 
волі вид покарання за окремі тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини. Особи, засуджені до 
домашнього арешту, не мають права вихо-
дити зі свого помешкання у визначений час 
доби, міняти місце проживання, навчання 
і роботи, залишати свій населений пункт 
і відвідувати місця проведення масових 
заходів без згоди на це відповідного на-
глядового органу. З метою контролю таких 
осіб останні повинні з’являтися в державні 
органи від одного до чотирьох разів на 
місяць для реєстрації також для контролю 
використовується електронно-спостережне 
обладнання-браслети. Зазначене кримі-
нальне покарання дозволить розвантажити 
місця позбавлення волі, адже кількість засу-
джених осіб в Росії одна з самих високих у 
світу, цим показником країна поступається 
лише Сполученим Штатам Америки. 
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Сполучені Штати Америки внесли 
значний вклад в розвиток світової пені-
тенціарної ідеї і системи. Пенітенціарна 
система США складається із тюрем, які 
поділяються на: федеральні, тюрми штатів 
і місцеві муніципальні чи окружні. Діяль-
ність федеральних тюрем регламентується 
спеціальним законодавством: нормами 
розділу «Тюрма й ув’язнені», главою XVII 
«Кодифікованого кримінального і кримі-
нально-процесуального законодавства». 

Федеральні тюрми та тюрми штатів 
поділяються на чотири категорії: тюрми 
надзвичайної безпеки, тюрми максималь-
ної безпеки, тюрми середньої безпеки, 
тюрми мінімальної безпеки. В місцевих 
тюрмах утримуються особи, відносно яких 
вибрано запобіжний захід у виді тримання 
під вартою, а також тим засудженим, яким 
суд призначив невеликі строки позбав-
лення волі. 

Для неповнолітніх засуджених створю-
ються спеціальні пенітенціарні установи 
– реформаторії або їх ще називають вихов-
ним школами.

Найбільш розповсюдженими пока-
раннями в США є застосування штрафу, 
тюремне ув’язнення та пробація. 

В США немає поняття «прокурорський 
нагляд». Всі питання, пов’язані з тюрмою, 
вирішує губернатор. Він призначає губер-
наторську комісію у складі восьми чоловік, 
які є пересічними громадянами штату. 
Саме комісія вирішує питання умовно-
дострокового звільнення, їхнє рішення 
остаточне й оскарженню не підлягає, його 
можуть відвідати усі охочі.

Пенітенціарна система Великобританії 
включає місцеві (відбувають покарання 
засуджені тієї місцевості, де вони прожи-
вали до арешту та засуджені на незначний 
строк) та центральні тюрми. Діяльність 
пенітенціарних установ Великобританії 
регламентується сукупністю прецедентів, 
норм кримінального, кримінально-про-
цесуального і пенітенціарного права, спе-
ціальним законом «Про тюрми» від 1952 р. 
та законами «Про кримінальне право» 

від 1967 р., «Про кримінальне право» від 
1977 р., «Про поліцію і докази з криміналь-
них справ» від 1984 р., «Про кримінальну 
юстицію» від 1988 р., «Про кримінальну 
юстицію» від 1991 р., «Про кримінальну 
юстицію» 1993 р. В тюрмах Великобри-
танії підтримується суворий порядок та 
жорсткі заходи безпеки.

В Англії будь-який процес, спря-
мований на поліпшення стану справ у 
в’язницях починається з розгляду питань: 
1) поводження, включає в себе жорсто-
ке поводження; одиночне ув’яз нення; 
засоби стримування; 2) засоби захисту-
огляди;процедури подачі скарг; дисциплі-
нарні стягнення; журнали; розмежування 
різних категорій ув’язнених; 3) матеріаль-
ні умови-харчування; освітлення та венти-
ляція; особиста гігієна; санітарні умови; 
одяг та спальні приналежності; переповне-
ність камер; 4) режими та заняття-контакти 
з зовнішнім світом; прогулянки на свіжому 
повітрі; освіта; вільний час;релігія; корис-
на праця; 5) медичне обслу говування-
отримання медичного обслуго ування; 
медичне обслуговування жінок; транс-
місивні хвороби; медичний персонал; 
6) тюремний персонал-загальні положен-
ня; підготовка персоналу [3].

На відміну від Великобританії, у Фран-
ції історичним джерелом кримінальних, 
кримінально-процесуальних і пенітен-
ціарних норм є кодифікований закон і 
підзаконні акти. Пенітенціарна система 
Франції регламентується постановами Кри-
мінально-процесуального кодексу 1958 р. 
зі змінами і доповненнями, внесеними 
законом від 11 липня 1975 р. Управління 
пенітенціарними установами здійснюється 
Міністерством юстиції. Тюрми у Франції 
поділяються на центральні (для засуджених 
до покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк понад один рік) і місцеві. У Франції 
нараховується 14 центральних тюрем з 
яких одна жіноча. Новоприбулі засуджені 
до центральної тюрми, повинні відбути 
45 діб карантину в одиночній камері тим 
самим адаптуючись до умов життя в тюрмі 
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після чого їх переводять до загальних 
камер. Місцеві тюрми знаходяться в підпо-
рядкуванні департаментів в яких тримають 
засуджених різних категорій: підслідних; 
осіб, які засуджені на невеликі строки по-
збавлення волі; засуджених до смертної 
кари; осіб, засуджених за несплату бор-
гів. Як і в інших країнах, є пенітенціарні 
установи, де утримають осіб, засуджених 
на невеликий строк (який не перевищує 
шести місяців). Для неповнолітніх засу-
джених створюються окремі пенітенціарні 
установи: центри спостереження, центр 
виховання під наглядом. У пенітенціарних 
установах Франції застосовується прогре-
сивна система відбування покарання, орга-
нізовується праця засуджених, професійне 
і загальноосвітнє навчання. 

Пенітенціарні установи Німеччини 
регулюються Федеральним кримінальним 
кодексом і спеціальним законом – Законом 
«Про виконання покарання у вигляді по-
збавлення волі і заходи виправлення та 
безпеки, що виражаються в позбавленні 
волі». Система пенітенціарних установ 
Німеччини складають: відкриті установи; 
закриті установи, де засуджених тримають 
під озброєною охороною; установи, при-
значені для використання заходів виправ-
лення і безпеки: соціально-терапевтичні 
установи, установи для тримання рециди-
вістів після відбування ними строку пока-
рання, психіатричні лікувальні установи, 
установи для засуджених жінок; установи 
для неповнолітніх правопорушників; 
установи попереднього ув’язнення. Умови 
тримання засуджених досить вільні в по-
рівнянні з умовами тримання засуджених 
у вітчизняних установах виконання пока-
рання. Якщо засуджений відбув 18 місяців 
покарання, то йому надається право на від-
пустку, а якщо це довічно засуджена особа, 
то йому право на відпустку надається по 
закінченню 10 років відбутого строку.

Велике значення надається відправ-
ленню в тюрмах релігійних обрядів на 
які не існує обмежень. Для підтримання 
відповідного режиму тримання перед-

бачена система заходів дисциплінарного 
впливу на засуджених, заходів заохочення, 
спеціальних заходів безпеки. Організову-
ється також професійне і загальноосвітнє 
навчання, медичне обслуговування. У 
тюрмах Німеччини досить чітко функ-
ціонує система соціальної реабілітації 
засуджених, багато уваги приділяється 
процесу соціальної адаптації звільнених 
від відбування покарання [2, 34].

Не менш цікавою є тюремна система 
Словацької Республіки, яка називається 
Корпус охорони пенітенціарних установ та 
органів правосуддя Словацької Республіки 
(далі – пенітенціарний корпус). 

Пенітенціарний корпус є озброєним 
формуванням, на яке покладено завдання 
щодо організації виконання покарань, 
арештів, охорони об’єктів пенітенціарного 
корпусу, забезпечення охорони порядку в 
органах правосуддя.

До складу пенітенціарного корпусу 
входять Генеральний директорат, установи 
тримання під вартою, установи у справах 
виконання покарань, установи у справах 
виконання покарань для неповнолітніх, 
лікувальний заклад для звинувачених і 
засуджених осіб. Генеральний директорат 
здійснює контроль за діяльністю пенітен-
ціарних установ і підпорядковується Мі-
ністерству юстиції Словацької Республіки.

Пенітенціарний корпус реалізуючи 
свої повноваження: забезпечує виконання 
покарань і тримання під вартою; забез-
печує охорону об’єктів пенітенціарного 
корпусу, призначених для виконання 
покарань і тримання під вартою, інших 
пенітенціарних об’єктів; розшукує звину-
вачених і засуджених осіб у разі їх втечі з 
пенітенціарних установ; забезпечує нагляд 
за засудженими; організовує залучення до 
роботи звинувачених і засуджених; забез-
печує охорону порядку і безпеки в органах 
правосуддя, а також проведення безпере-
шкодного судового процесу; в необхідних 
випадках забезпечує охорону порядку біля 
об’єктів пенітенціарного корпусу, органів 
правосуддя; забезпечує затримання особи 
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в приміщенні суду на підставі письмового 
рішення судді та її супроводження до 
установи відбування покарання; розглядає 
скарги на дії органів і установ пенітенціар-
ного корпусу; забезпечує і здійснює пере-
везення територією Словацької Республіки 
затриманих і засуджених до в’язниць; за-
безпечує виконання програми охорони 
свідка, якщо він знаходиться у пенітенці-
арному закладі; забезпечує медичну допо-
могу персоналу пенітенціарного корпусу, 
звинуваченим і засудженим, а також іншим 
особам; співпрацює з іншими державними 
органами, органами місцевого самовряду-
вання, Збройними Силами, воєнізованими 
формуваннями, іншими фізичними і юри-
дичними особами; співпрацює з пенітенці-
арними установами інших країн; здійснює 
реєстр і веде статистику, необхідну для ви-
конання завдань пенітенціарного корпусу.

На території Словацької Республіки діє 
6 установ у справах виконання покарань у 
т.ч. одна для виконання покарань для непо-
внолітніх осіб і одна для жінок; 7 установ 
у справах виконання арештів; 5 установ 
змішаного типу (для виконання покарань і 
для виконання арештів) і одна лікарня для 
засуджених.

Для роботи персонал пенітенціарного 
корпусу спочатку проходить адаптацій-
ний період, потім базову підготовку та 
останній період це підготовка персоналу 
для отримання відповідної професійної 
кваліфікації.

У другій половині XIX століття у Японії 
було утворено кримінальне та пенітенціар-
не законодавство західного зразку. Правову 
базу, яка регламентує застосування кримі-
нальних покарань, складає сукупність за-
конодавчих актів: Кримінального кодексу 
від 1907 р., окремих положень Криміналь-
но-процесуального кодексу, Закону «Про 
тюрми» від 1908 p., Закону «Про поперед-
ження злочинів і реабілітацію злочинців» 
від 1949 p., Закону «Про постпенітенціарну 
опіку над особами що звільнюються» від 
1950 p., Закону «Про виправні установи 
для неповнолітніх» від 1958 p.

Характерною рисою пенітенціарної 
системи Японії є класифікації засуджених. 
Всі засуджені до позбавлення волі посту-
пають спочатку до центрів класифікації, 
за результатами яких вони можуть бути 
направлені в пенітенціарні установи для: 
осіб з незначними злочинними нахилами; 
осіб з більш розвинутими злочинними на-
хилами; іноземних громадян; осіб, термін 
покарання яких більше восьми років; осіб, 
які молодші 20 років; психічно хворих 
осіб; осіб з різними захворюваннями та фі-
зичними вадами. Пріоритетними засобами 
виправлення в тюрмах вважається праця 
ув’язнених.

Проблемним у зарубіжних країнах 
залишається переповненість установ ви-
конання покарань внаслідок росту злочин-
ності. А це, в свою чергу, створює багато 
проблем, пов’язаних з управлінням вели-
кими виконавчо-кримінальними система-
ми. Тому на порядок денний висуваються 
такі питання, як ефективність управління 
місцями позбавлення волі та утримання 
засуджених; поліпшення фізичного та мо-
рального здоров’я засуджених, а також по-
стійна підтримка та допомога працівникам 
пенітенціарних установ у їх професійному 
та кар’єрному зростанні, забезпечення їх 
соціально-правового захисту. 

В редакції Європейських пенітенціар-
них правил змінені акценти та пріоритети, 
що ні в якій мірі не зменшує значущість 
традиційних цінностей, які лежать в основі 
цих правил, але відображає глибокі зміни, 
що відбулися в настрої людей та практиці 
пенітенціарних установ. Пріоритетні рі-
шення в цих правилах закладені в шести 
головних принципах, які лежать в їх основі. 
Ці принципи втілюють в собі поняття 
гуманності, поваги людської гідності, со-
ціальної спрямованості та ефективності 
управління, що є визначальним для чіткого 
та ефективного функціонування сучасних 
пенітенціарних систем. Вони надають цим 
системам всі необхідні атрибути етичної 
соціальної організації, що позитивно 
відображається на рівні утримання за-
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суджених, підтримання статусу персоналу 
та виправдання сподівань цивілізованого 
суспільства щодо необхідності належного 
функціонування пенітенціарних уста-
нов [1].

Сьогодні пенітенціарні системи за-
рубіжних країн на перше місце ставлять 
персонал, адже сучасне вільне поза ка-
мерне спілкування засуджених, ускладнює 
роботу персоналу. Відповідно, потрібна 
велика координація, персонал повинний 
краще розуміти мету виправного впливу 
ув’язнених та свою роль у цьому процесі. 
Підбір працівників, їх навчання і досяг-
нення ними тих високих стандартів, яким 
повинний відповідати персонал пенітенці-
арних служб, є першочерговим завданням 
пенітенціарної адміністрації.

Аналіз зарубіжного досвіду діяль-
ності системи виконання покарань надав 
можливість зробити висновок про процес 
удосконалення відбування покарання. Що 
підкреслює про тенденцію до пом’якшення 
умов тримання засуджених, що знаходять 
свій прояв у створенні нормальних са-
нітарно-гігієнічних умов, використанні 
педагогічних і психологічних заходів і ме-
тодів впливу на засуджених, опрацюванні 
і здійсненні на практиці певних програм 
соціальної терапії, організації дозвілля. 
У комплексі все це покликане сприяти 
виправленню правопорушників, їх ресоці-
алізації. 

Професійні навики персоналу кри-
мінально-виконавчої системи України 
аналізувати, узагальнювати та запрова-
джувати зарубіжний досвід пенітенціарної 
діяльності дадуть змогу покращити пере-
виховання осіб, які відбувають покарання 
та залучати широкі верстви населення до 
соціальної реабілітації засуджених осіб, 
покращувати партнерські відносини між 

вітчизняними та зарубіжними установами 
виконання покарань тим самим надати 
кримінально-виконавчій системі між-
народного характеру, вивести її на якісно 
новий рівень. 

Базуючись на аналізі зарубіжного до-
свіду та тенденціях становлення і розвитку 
пенітенціарної системи зарубіжних країн, 
запропоновано використання позитивного 
зарубіжного досвіду, а саме:

 – досвід Російської Федерації – з 
проведення комплексної оцінки 
діяльності системи виконання 
покарань з урахуванням якісної 
складової та аналізу найбільш важ-
ливих напрямків роботи;

 – досвід Сполучених Штатів 
Америки – з відсутності великої 
кількості контролюючих інститу-
цій та спрощеної роботи спосте-
режних комісій;

 – досвід Англії – з застосування 
європейських вимог щодо спра-
ведливості накладеного стягнення 
та недопущення катування чи жор-
сткого поводження;

 – досвід Німеччини – з чіткого функ-
ціонування системи соціальної 
реабілітації засуджених та со-
ціальної адаптації звільнених від 
відбування покарання;

 – досвід Словацької Республіки – з 
добору та підготовки персоналу 
пенітенціарної системи;

 – досвід Японії – з розвинутої 
диференціації позбавлення волі, 
яка заснована на класифікації 
засуджених.

Завдяки впровадженню зазначеного за-
рубіжного досвіду пенітенціарна система 
України стане ближчою до міжнародних 
норм та стандартів. 
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резюме
Проанализированы теоретические наработки ученых и практических работников в 

отношении зарубежного опыта исполнения наказаний, сформулированы предложения 
в отношении улучшения его деятельности. Анализ зарубежного опыта уголовно-ис-
полнительной деятельности дал возможность сделать выводы о постепенном процессе 
усовершенствования отбытия наказания.

SUMMARY
Theoretical works of scientists and practical workers concerning foreign experience 

of execution of punishments are analysed, offers concerning improvement of its activity are 
formulated. The analysis of foreign experience of criminally-executive activity has given the 
chance to draw conclusions on gradual process of improvement of departure of punishment.
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Ситуація з психічними захворюван-
нями в Україні залишається складною. 
Про це свідчить те, що на початку 2011 р. 
в психіатричних закладах України під дис-
пансерним та консультативним спостере-
женням з різними формами психіатричної 
патології перебувало 2,6% населення 
України або 1 168 717 осіб. [17]. Причому 
йдеться лише про тих осіб, які особисто 
звернулися по допомогу до фахівців. Зага-
лом же, за неофіційними прогностичними 
даними, допомоги психіатрів потребує 
близько 1,5 млн. громадян України [11]. 
Занепокоєння викликає той факт, що 
переважна кількість психічних захворю-
вань припадає на працездатне населення, 
психологічні розлади якого на фоні без-
робіття, корупції, злочинності, інших со-
ціально-економічних негараздів зростають 
з кожним роком. Так, за останні 10 років 
показник поширеності розладів психіки та 
поведінки поступово збільшився на 4,2% (з 
2 449,2 на 100 тис. населення у 2001 р. до 2 
552,8 – у 2010 р.) [17].

Поряд з цим, як свідчать відзначені 
та інші публікації, ситуація буде погір-
шуватись, оскільки на тлі відзначених 
негативних соціальних процесів, вітчиз-
няна психіатрія не має ні національної 
програми, ні державної підтримки, ні 

належного бюджетного фінансування. Лі-
кування пацієнтів є неефективним, а у пси-
хіатричних закладах систематично й грубо 
порушуються їх права та законні інтереси. 
Відносно пацієнтів вчиняються насиль-
ницькі та корисливі злочини. Викладене 
свідчить про надзвичайну актуальність до-
слідження особливостей, причин та шляхів 
протидії злочинності у сфері психіатрії.

При цьому слід констатувати, що зло-
чинність у сфері психіатрії носить вираже-
ний латентний характер. Про це свідчить, 
насамперед, відсутність розглянутих судами 
кримінальних справ про засудження осіб за 
злочини у вказаній сфері. Головна причина 
цього полягає у специфічності, закритості 
психіатричної сфери діяльності. Закритість, 
корпоративна кругова порука, відсутність 
зовнішнього та належного внутрішнього 
контролю за діяльністю психіатричних 
закладів не дають можливості встановити 
справжній стан справ у сфері психіатрії. 
Про такі правопорушення час від часу стає 
відомим завдяки ЗМІ та правозахисним 
організаціям. Із цих скандальних випадків 
суспільство дізнається про кричущі факти 
порушення прав людини та кримінального 
закону в психіатричних закладах.

Аналіз цієї безсистемної інформації 
показує, що із злочинів, характерних для 

і.В. кирилюк 
(Державний науково-дослідний  
інститут МВС України)
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сфери психіатрії, можна виділити п’ять 
класифікаційних груп: 

Перша група – це фізичні і психоло-
гічні насильницькі злочини: незаконне 
поміщення в психіатричний заклад (ст. 151 
КК України), нанесення побоїв різної 
тяжкості (ст. 121–125), побої і мордування 
(ст. 126), катування (ст. 127), вбивства 
(ст. 115–119), зґвалтування, інші статеві 
злочини (ст. 152–156), проведення клі-
нічних випробувань лікарських засобів, 
інші порушення прав пацієнта (ст. 141), 
незаконне проведення дослідів над лю-
диною (ст. 142), доведення пацієнтів до 
самогубства (ст. 120); друга – це різнома-
нітні корисливі злочини, спрямовані на 
порушення права на безоплатну медичну 
допомогу (ст. 184), привласнення, розтрату 
майна, або заволодіння ним шляхом зло-
вживання службовим становищем (ст. 191) 
або привласнення таким же шляхом коштів, 
виділених на лікування та утримання хво-
рих; третя – це такі корисливі службові 
злочини, як хабарництво (ст. 368, 369, 370) 
та зловживання владою або службовим 
становищем( ст. 364); четверта група – це 
такі службові злочини, як перевищення 
влади або службових повноважень (ст. 365) 
та службова недбалість (ст. 367); п’ята 
група злочинів – це службове підроблення 
(ст. 366), яке, як правило, супроводжує всі 
попередні чотири групи злочинів з метою 
укриття фактів їх вчинення. 

Зокрема, як відзначають дослідники 
цієї проблематики, одним із найпошире-
ніших злочинних діянь психіатричних 
стаціонарів є побої пацієнтів середнім та 
молодшим медичним персоналом [2; 7; 
14, 27; 21]. Ці знущання мають місце зде-
більшого уночі, коли адміністрація лікарні 
відсутня, а в закладі залишається лише 
середній та молодший медичний персонал 
[14, 4–5]. Кримські правозахисники наго-
лошують, що третина опитаних ними па-
цієнтів повідомила про грубе ставлення до 
них з боку медичного персоналу та інших 
пацієнтів [14, 15]. Стан справ виглядатиме 
ще гіршим, якщо взяти до уваги той факт, 

що відбір пацієнтів, які проходили анкету-
вання, здійснювала адміністрація лікарень. 
Але навіть такі дані, без сумніву, змушують 
бити на сполох. 

Неодноразові повідомлення про зну-
щання над пацієнтами в українських 
психлікарнях спонукали підкомітет ООН з 
недопущення катувань здійснити перевірки 
психлікарень в Україні. Оскільки зазначе-
ний візит був офіційним, то в психіатрич-
них закладах до нього готувались, а тому й 
не дивно, що грубих порушень не виявлено 
[17]. Однак навряд чи цей висновок відпові-
дає реальному стану речей, оскільки мають 
місце факти, коли «звичайні» побиття паці-
єнтів закінчувались смертю. Так, у 2010 р. 
в Новосавицькому (на Одещині) психонев-
рологічному інтернаті санітари заподіяли 
тяжкі тілесні ушкодження пацієнту, від яких 
той помер. Персонал лікарні намагався при-
ховати цей злочин – санітари закопали труп 
в безіменній могилі на місцевому цвинтарі. 
Про подію правоохоронні органи дізналися 
лише завдяки одному з пацієнтів інтер-
нату, якому вдалося повідомити про цей 
випадок [2].

Окрім заподіяння різної тяжкості 
тілесних ушкоджень, у сфері психіатрії 
вчинюються й інші види насильницьких 
злочинів. Зокрема, колишніми пацієнтами 
окремих психлікарень повідомлялося, що 
санітари ґвалтують пацієнток в жіночих 
відділеннях (правозахисників навіть не до-
пустили в ці відділення, можливо, для того, 
щоб пацієнтки не повідомили про факти 
сексуального насильства з боку персоналу 
лікарні) [14, 33].

У психіатричних закладах відбуваються 
систематичні порушення фундаменталь-
них прав людини. Керівники психлікарень, 
зловживаючи службовим становищем, 
використовують пацієнтів як робочу силу 
у власних корисливих інтересах і в інтер-
есах третіх осіб, на присадибних ділянках 
персоналу закладу, полях місцевих чинов-
ників, фермерів тощо. Технічний персонал 
лікарні змушує пацієнтів виконувати за-
мість себе роботу (миття підлоги, посуду 
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тощо). В психлікарнях звичними явищами 
є антисанітарія, незадовільне харчування 
пацієнтів (зокрема, через розкрадання 
персоналом харчів, призначених для па-
цієнтів). Все це у підсумку призводить до 
втрати людиною свого «Я», її деградації, 
розвитку у пацієнтів тяжких психічних 
захворювань та порушення функцій орга-
нізму.

Окремо слід наголосити на «не-
адекватних, принижуючих гідність та 
небезпечних методах режиму лікування 
(перешкоджання сну, позбавлення гігіє-
нічних норм тощо). Держава практично 
не виділяє кошти на необхідні ліки для 
психічнохворих. Порушуючи ст. 184 КК 
України, медперсонал вимагає у родичів 
пацієнтів купувати медпрепарати за влас-
ний рахунок. Якщо взяти до уваги той 
факт, що абсолютна більшість пацієнтів 
вітчизняних психлікарень – люди бідні, 
напрошується висновок, що держава по-
кинула цих людей напризволяще.

Одним із найпоширеніших злочинних 
діянь, вчинюваних у сфері психіатрії, є 
одержання хабара (ст. 368 КК): за по-
становку «правильного» діагнозу, надання 
довідок про наявність чи відсутність пси-
хічного розладу, за дострокову виписку 
пацієнта з лікарні або навпаки – за продо-
вження його перебування у ній тощо. Так, 
прокуратурою Ярмолинецького району 
Хмельницької обл. порушено кримінальну 
справу щодо завідувача відділенням 
Хмельницької обласної психіатричної лі-
карні, який за продовження стаціонарного 
лікування однієї з пацієнток вимагав від 
її доньки 8675 гривень хабара, з яких 4 
тисячі одержав [8]. 

Як відзначає Є. Дмитрієва, особливо 
«популярними» в середовищі корумпо-
ваних медиків є недостовірні висновки у 
психіатричних експертизах, адже корис-
туючись результатами такої експертизи, 
порушуючи ст. 151 КК України, людину 
незаконно поміщають в психлікарню, щоб 
заволодіти її квартирою чи іншим май-
ном [6, 46].

Характерними для закладів сфери пси-
хіатрії є зловживання, пов’язані з безпід-
ставним списанням товарно-матеріальних 
цінностей, привласнення грошей шляхом 
службових підроблень щодо завищення 
вартості матеріальних цінностей тощо. 
Так, у 2010 р. в Київській міській психо-
неврологічній лікарні № 3 Контрольно-
ревізійним управлінням м. Києва виявлені 
порушення суму біля 989 тис. гривень 
[10]. На Рівненщині ж в результаті ревізії 
фінансово-господарської діяльності об-
ласної психіатричної лікарні у 2009 р. ви-
явлено порушень фінансової дисципліни 
на 217,87 тис. грн. [16].

Сьогодні психлікарні часто використо-
вуються для госпіталізації туди осіб з ме-
тою незаконного заволодіння їх майном, 
житлом та іншою нерухомістю. Незважа-
ючи на те, що жодної кримінальної справи 
про незаконне поміщення в психіатричний 
заклад нам виявити не вдалося, аналіз 
матеріалів, доступних в мережі Інтернет, 
засвідчує, що подібних випадків є немало 
[4; 19; 21]. Для незаконного позбавлення 
майна, за посередництва психіатрів, здій-
снюються службові підроблення (ст. 366 
КК), в котрих беруть участь різні службові 
особи, для прикладу: дільничний міліціо-
нер (підробляє первинні документи) – рада 
опіки й піклування (підробляє висновки 
про необхідність призначення опікуна 
для потенційної жертви) – психлікарня 
(підробляє довідки про психічну хворобу 
жертви – нібито безпомічна людина не 
може сама себе доглядати) – суд (виносить 
рішення про визнання жертви недієздат-
ною та призначає опікуна-розпорядника 
її майном) – державна виконавча служба 
(примусово виконує рішення суду). Аналіз 
вивчених нами матеріалів дає підстави 
стверджувати про існування своєрідного 
«бізнесу», який полягає у тому, що в пси-
хічно хворих (або тих, яких намагаються 
видати за таких) забирають житло, яке 
потім продають, а виручені кошти при-
власнюють. Внаслідок зазначених обо-
рудок в психіатричних закладах подеколи 
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опиняються цілком здорові люди, яких 
примушують вживати психотропні засоби, 
у зв’язку з чим за короткий час здорові 
люди перетворюється справді на психічно 
хворих пацієнтів.

Фахівці відзначають, що примусово 
госпіталізувати до психлікарні можна 
фактично будь-яку людину. Медики, які 
направляють документи в суд, на підставі 
яких відбувається примусова госпіталіза-
ція, часто не мають жодного уявлення про 
законодавство, котре вони порушують. 
Суди ж іноді приймають рішення про 
примусове поміщення в психіатричну лі-
карню, не побачивши взагалі людини, якої 
воно стосується, а інколи навіть не маючи 
на руках висновку судової експертизи.

Психлікарні є також місцем вчинення 
інших злочинів. З-поміж останніх необ-
хідно згадати кримінально карані діяння, 
що посягають на виборчі права грома-
дян. Знову ж таки, конкретних матеріалів 
кримінальних справ в судах про вказані 
злочини не виявлено. Однак про надзви-
чайно високий рівень латентності вчиню-
ваних у сфері психіатрії злочинів свідчить 
неодноразова констатація фактів «однако-
вого» голосування на виборчих дільницях, 
розташованих на території психлікарень, 
так і окремі публікації в ЗМІ, у яких 
зверталася увага на масові фальсифікації 
результатів голосування у таких закладах 
(ст. 158 КК). Зокрема, у 2010 р. преса пи-
сала про махінації на виборчій дільниці у 
вінницькій психлікарні, на котрій нібито 
дописали 600 голосів виборців-пацієнтів 
лікарні; стверджувалося, ніби таким чином 
головний лікар хоче забезпечити собі місце 
у міськраді [13]. Масові порушення вибор-
чих прав психічно хворих людей, пов’язані 
з жорстким тиском адміністрації психіа-
тричного закладу, яка, порушуючи ст. 157 
КК України, дає прямі вказівки щодо 
кандидатури, за яку слід голосувати і тим 
самим порушує виборчі права пацієнта, 
передбачені в ст. 71 Конституції України. 

Окрема розмова про знущання над 
дітьми з вадами розумового розвитку, які 

проживають у психоневрологічних інтер-
натах. Про реальний стан справ говорити 
тут дуже складно, оскільки об’єктивної 
інформації бракує. І лише окремі повідо-
млення в ЗМІ дають змогу стверджувати 
про гостроту наявної проблеми, до якої 
владі і відповідним правоохоронним ор-
ганам байдуже. Справжньою сенсацією 
стала інформація про те, що з 7 по 11 
серпня 2010 р. в Ніжинському будинку-ін-
тернаті для дітей з ураженням центральної 
нервової системи від хвороб померли 4 
дитини. Дитячі смерті лише засвідчили 
повну беззахисність сиріт. Як відзначає 
Ігор Луценко, котрий мав можливість 
спілкуватися із вихованцями інтернатів, 
свавілля, зґвалтування, побої, тортури, 
експлуатація дитини, зрештою її смерть, 
не є у цій системі чимось винятковим. 
Мешканців дитячих будинків за непокору 
та скарги на неправомірні дії іноді неза-
конно госпіталізують до психіатричних 
лікарень [11]. Попри це, за даними право-
захисників, жодного випадку притягнення 
до кримінальної відповідальності за всі 
вказані вище діяння немає. У кращому разі 
винуватці притягалися до адміністративної 
чи дисциплінарної відповідальності [11].

Нерідко коротка розмова дитячого 
психіатра з дитиною призводить до по-
становки діагнозу або до рішення про 
госпіталізацію, а в подальшому – до ви-
сновку медико-педагогічної комісії про 
скерування дитини в спеціальну школу. За-
таврувавши (часто зовсім необґрунтовано) 
дітей «розумово відсталими», «педагогічно 
занедбаними», державна влада зняла із 
себе відповідальність за їх майбутнє. 
Можливості нормальної психологічної 
корекції, психосоціальної реабілітації, 
впливу не лише на психіку дитини, але й 
на її соціальне оточення (сім’ю, вчителів, 
інших дітей та ін.) при існуючій системі 
освіти та медичної допомоги обмежені [5] 
й лише травмує нещасних дітей.

Як відзначає голова Асоціації психі-
атрів України Семен Глузман, діти дуже 
рідко хворіють із проявом психотичних 
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станів. Основні ж психічно-поведінкові 
розлади у дітей піддаються зазвичай 
впливу психологічних і соціально-реабі-
літаційних технологій. Медикаментозний 
супровід потрібен лише в деяких випадках 
[3, 32]. Таблеток та уколів від неправильної 
поведінки людство не вигадало. Попри це, 
дитячі психіатри, прагнучи продемонстру-
вати ефективність власної роботи, продо-
вжують практику наповнення лікарняних 
ліжок «хворими» дітьми.

Виходячи з викладеного, слід визна-
чити детермінанти злочинності у сфері 
психіатрії. Перше. Попри неодноразові 
запевнення про початок реформ вітчизня-
ної психіатрії, до реальних кроків справа 
так і не дійшла. Це закономірно, оскільки 
у наявному стані речей в психіатрії заці-
кавлені самі чиновники від медицини. 
Оскільки вітчизняні лікарні фінансуються 
за принципом ліжко-місць то чим більше 
пацієнтів в психлікарні, тим більше коштів 
їй виділять з бюджету. Чим більше виділять 
коштів на потреби психіатрії, тим більше 
чиновники від медицини через різні обо-
рудки можуть їх привласнити [20].

Друге. Доводиться констатувати, що 
заробітна плата персоналу психіатричних 
закладів є надзвичайно низькою (в межах 
1-2 тис. грн.). Вона абсолютно не відпо-
відає витраченим зусиллям на навчання, 
складності та інтенсивності виконуваної 
роботи, постійному психоемоційному на-
вантаженню. 

Третє. Особливо мізерною є зарплатня 
в молодшого медичного персоналу пси-
хіатричних закладів. Це стало причиною 
влаштування на ці низькооплачувані та 
непрестижні роботи морально деградова-
них людей, раніше судимих та алкоголіків. 
Агресивність та низька культура цих пра-
цівників зпричиняє жорстоке поводження з 
пацієнтами та систематичне знущання з них. 

Четверте. Мізерна оплата праці при-
зводить до того, що до молодших медичних 
працівників в Україні не висуваються ви-
моги щодо спеціального навчання або під-
готовки. Понад 50% молодшого медичного 

персоналу не мають медичної освіти й не 
знають як поводитись з психічно хворими 
людьми [14, 4–5]. 

П’яте. Закритий тип психлікарень 
сприяє тому, що ззовні їх працівників 
ніхто не контролює, а керівництво воліє 
закривати на вказані інциденти очі. Розпо-
всюджена кругова порука в цих закладах 
сприяє тому, що винуватці протиправних 
дій, як правило, залишаються безкарними. 
Це тільки посилює у них відчуття безкар-
ності, розбещує їх й спонукає до продо-
вження протиправної поведінки. Судячи з 
жорстокості наявних випадків побиття па-
цієнтів психлікарень, можна стверджувати, 
що серед працівників психіатричних за-
кладів немало людей, схильних до садизму 
й цинічного знущання над пацієнтами.

Шосте. Підпорядкування різним ві-
домствам, психіатричних закладів стало 
чинником розпорошення і так незначних 
фінансових ресурсів та непродуктивного 
зростання управлінського апарату. Зо-
крема, в Україні психіатричні лікарні 
підпорядковані Міністерству охорони 
здоров’я, а психоневрологічні інтернати – 
Міністерству праці і соціальної політики (у 
перших закладах, яких в Україні нарахову-
ється 90, утримуються пацієнти з гострими 
формами психічних розладів, а у других (їх 
у нашій державі 152) – з хронічними фор-
мами [3]). Як відзначає С. Глузман, ніде у 
світі немає розпорошення психіатричних 
закладів між двома окремими відомствами. 
Це призводить до зростання та безвідпо-
відальності чиновництва, до можливості 
перекладати відповідальність на інших.

Сьоме. Головна проблема полягає у 
тому, що і перші і другі психіатричні за-
клади, по суті, є закритими режимними 
об’єктами [3]. Доступ «сторонніх» осіб, у 
тому числі правозахисних організацій, над-
звичайно утруднений. Медичний персонал 
психіатричних закладів іноді безкарно 
керується не посадовими інструкціями, 
а своїми власними правилами. Психічно 
хворі, що перебувають в закритих закладах, 
як правило, не звертаються за допомогою 



145

до адвокатів та інших фахівців у випадку 
порушення їх прав. По-перше, в них не-
має такої можливості (через закритість 
середовища в якому вони перебувають та 
відсутність коштів), а по-друге, вони зде-
більшого не усвідомлюють, що їхні права 
грубо порушуються.

Восьме. До причинного комплексу 
зловживань у сфері психіатрії слід відне-
сти і значні прогалини у вітчизняному 
законодавстві. Для прикладу, в Законі 
України «Про психіатричну допомогу» по-
няття «тяжкого психічного розладу» (ст. 1), 
на наш погляд, є недостатньо чітким й 
може призводити до численних порушень 
та зловживань. Водночас, це поняття є під-
ставою для госпіталізації особи до психіа-
тричного закладу в примусовому порядку. 
Стаття 14 зазначеного Закону поміж під-
став примусової госпіталізації передбачає, 
що така особа «вчиняє чи виявляє реальні 
наміри вчинити дії, що являють собою 
безпосередню небезпеку для неї чи оточу-
ючих». Разом з тим у Законі України «Про 
психіатричну допомогу» відсутнє чітке 
визначення поняття «безпосередня небез-
пека», що дозволяє трактувати це поняття 
кожному психіатрові на власний розсуд. 
З огляду на наявний криміногенний по-
тенціал у цій сфері відносин законодавство 
повинно ідеально відповідати вимогам по-
вноти, чіткості та недвозначності, інакше 
уже на цьому етапі створюються умови для 
порушень прав пацієнтів.

Закон України «Про психіатричну 
допомогу» не передбачає положень, які б 
містили припис про обов’язкове розсліду-
вання заяв про випадки порушення прав 
пацієнтів психіатричних закладів та про 
належне реагування за їх результатами. На 
наш погляд, це суттєвий недолік, який по-
винен бути усунений шляхом внесення до 
вказаного Закону відповідних змін [9].

Пропонуючи заходи щодо запобі-
гання злочинності у сфері психіатрії, 
слід наголосити, що психічно хворі є 
особливою категорією населення, яка не 
має можливості самостійно відстоювати 

свої права. У цивілізованому суспільстві 
ці люди мають перебувати під системною 
опікою держави. Саме держава зобов’язана 
створити їм максимально комфортні умови 
проживання чи перебування у відповідних 
медичних установах. При цьому, на наше 
глибоке переконання, жодних виправдань 
щодо відсутності грошей на психіатрію 
бути не може. Якщо ситуація кардинально 
не зміниться, то до депопуляції населення 
України добавиться стрімке зростання 
психічних хворих українців, на що знадо-
біться ще більше грошей, а заробляти їх 
буде просто нікому.

Систему фінансування та надання психі-
атричної допомоги у нашій країні доцільно 
переглянути, перейнявши відповідний до-
свід розвинутих країн. Коли це можливо 
увагу слід приділяти амбулаторному ліку-
ванню. Не переповнювати лікарні людьми 
з психічними розладами, де середовище 
погіршує їх стан здоров’я. Спрямувати 
ресурси і зусилля на реабілітацію індиві-
дуального середовища таких хворих, з ме-
тою їх трудового виховання на роботах, що 
можуть бути посильними для таких людей. 
Це не лише покращить стан здоров’я таких 
хворих, а й дасть їм можливість хоча б част-
ково утримувати себе, приносити користь 
суспільству та державі. У цьому контексті 
на увагу заслуговує думка С.Ю. Акімової, 
яка відзначає, що для психічно хворих лю-
дей мають бути створені оздоровчі центри, 
в яких головним засобом зцілення та покра-
щення психічного стану повинні стати не 
психіатричні методи «лікування», а тради-
ційна медична діагностика фізичного стану 
хворих, спеціально підібране харчування, 
гуманне й чуйне ставлення персоналу до 
пацієнтів [1, 198]. Багато з цих людей могли 
б жити самостійно, під наглядом психолога 
або психіатра. Що ж стосується психоневро-
логічних інтернатів для дітей з вадами розу-
мового розвитку, то в перспективі доцільно 
було б перетворити на сучасні заклади по 
догляду за дітьми по типу психіатричних 
санаторіїв. А для більш здорових дітей 
створити дитячі будинки сімейного типу.
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Необхідно працювати над впроваджен-
ням міжнародних стандартів прав пацієн-
тів психіатричних закладів. Із закритих 
медичних закладів їх слід перетворити на 
прозорі, доступні для широкого контролю, 
лікувальні заклади. Влада повинна нарешті 
усвідомити необхідність створення умов 
для за функціонуванням таких закладів. 
Доки психіатричні лікарні залишатимуться 
закритими установами, без належного сис-
темного громадського контролю, доти там 
відбуватиметься грубе порушення осно-
вних прав людини.

Для запобігання вчиненню економіч-
них злочинів у психіатричних закладах по-
трібен системний контроль за витрачанням 
виділених коштів з боку громадських орга-
нізацій, КРУ та правоохоронних органів. 

Доцільно заснувати незалежні органи, 
що спеціалізувалися б на захисті прав 
пацієнтів, які перебувають на лікуванні в 
психіатричних закладах. До вказаних ор-
ганів могли б увійти незалежні психіатри, 
соціальні працівники, представники право-
захисних громадських організацій та право-
охоронних органів. Основні функції таких 
органів повинні включати проведення регу-
лярних перевірок психіатричних закладів, 
розгляд випадків недобровільної госпіталі-
зації, за необхідності – законне представни-
цтво осіб з психічними розладами, тощо. У 
цьому контексті, на наш погляд, на значну 
увагу заслуговує досвід розвинених країн 
світу: окремі із напрацьованих ними реко-
мендацій можуть бути застосовані в наших 
умовах. Варто також проводити система-
тичні слухання про факти порушення прав 
людини в системі психіатричних закладів 
за обов’язкової участі громадських право-
захисних організацій та відповідальних 
представників влади.

В Законі України «Про психіатричну 
допомогу» доцільно удосконалити визна-
чення поняття «тяжкий психічний розлад», 
що дозволило б запобігати зловживанням, 
пов’язаним із недобровільною госпіта-
лізацією осіб до психіатричних закладів. 
Вказаний закон необхідно доповнити по-

ложеннями, які б передбачали обов’язкове 
розслідування заяв про випадки грубого 
порушення прав пацієнтів психіатричних 
закладів, передбачали всебічні законодавчі 
гарантії, які забороняють й карають умисне 
використання психіатрії в політичних, 
корисливих чи інших цілях щодо людей, 
котрі в силу різних причин та обставин 
стали комусь неугодними.

Необхідно провести ревізію і гене-
ральну перевірку історій хвороб, пацієнтів 
психіатричних лікарень на предмет неза-
конної примусової госпіталізації та неза-
конного примусового лікування. Доцільно 
також розслідувати випадки примушування 
пацієнтів з боку психіатрів до недобровіль-
ного прийому психотропних препаратів, що 
викликають наркотичну залежність [1, 199].

Правоохоронні органи слід укомп-
лектувати співробітниками, які б спеці-
алізувалися на розслідуванні порушень 
законодавства у сфері психіатрії.

Перегляду потребує заробітна плата 
та існуюча практика прийняття на роботу 
молодших медичних працівників осіб із 
сумнівною біографією, які не пройшли 
спеціального навчання або підготовки. 

Потрібно розвивати правову свідомість 
медичного персоналу для дотримання 
прав споживачів психіатричної допомоги. 
Оскільки персонал психіатричних закладів 
недостатньо поінформований про права 
пацієнтів, необхідним є його спеціальне 
навчання. Потрібно розвивати інститут 
соціальних представників, які виконували 
б функцію допомоги в адаптації психічно 
хворих у суспільстві.

Висновки. Проведене дослідження 
показало структуру гострих соціальних 
проблем у сфері психіатрії, яка в нашій 
державі перетворилась у зону масового по-
рушення фундаментальних прав людини, 
де вчинюється значна кількість насиль-
ницьких та корисливих злочинів, на які 
держава практично не реагує. Реалізація 
запропонованих заходів дозволить суттєво 
покращити ситуацію щодо вирішення роз-
глянутих проблем.
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резюме
В статье исследованы современное состояние и особенности преступности в сфере 

психиатрии, осуществлено классификацию преступлений, характерних данной сфере 
охраны здоровья, установлены их детерминанты и пути предупреждения.

SUMMARY
The article deals with the contemporary state of things and peculiarities of crimes in the 

sphere of psychiatry. The classification of crimes characteristic to the sphere of health protection 
is suggested. The definitions and the ways of its preventing are given by the author. 

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
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На сьогоднішній день достатньо ак-
тивно проводяться наукові дослідження в 
кримінально-процесуальній науці, проте 
проблема сутності, змісту і соціального 
призначення кримінально-процесуальної 
політики, на нашу думку, залишається 
недослідженою. Це ніякою мірою не озна-
чає, що даній проблемі взагалі не приді-
ляється увага. Все те, що відбувається  в 
пострадянській Україні в рамках реалізації 
«Концепції судово-правової реформи в 
Україні» (1992 р.) та Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» (від 7 липня 
2010 р.), має безпосереднє відношення до 
кримінально-процесуальної політики.

Дослідженню поняття кримінально-
процесуальної політики присвячені праці 
як радянських вчених, так і сучасних укра-
їнських та зарубіжних вчених: О.І. Алек-
сандрова, М.С. Алексєєва, В.Г. Даєва, 
П.С. Дагеля, В.С. Зеленецького, Л.Д. Коко-
рєва, Ю.А. Ляхова, П.Л. Фріс, О.З. Челох-
саєва та ін.

Метою даного дослідження є з’ясування 
доктринального рівня реалізації кримі-
нально-процесуальної політики в частині її 
понятійного апарату, а також формулювання 
авторських підходів щодо розуміння по-
няття кримінально-процесуальної політики 
як важливого елемента державної правової 
політики в сфері боротьби зі злочинністю.

А.Ф. Коні зазначав, що «закони про 
кримінальне судочинство, попри своє зна-
чення, як ряду діючих правил про відправ-
лення кримінального правосуддя, мають 
значення історичне, політичне і етичне. 
Історичне – в розумінні показника шляхів і 
ступеня розвитку народу щодо сприйняття 
пануючих форм і звичаїв в кримінальному 
процесі і засвоєння пов’язаних з ними 
установ; політичне – в розумінні осо-
бистих прав і свобод і ступеня обмеження 
самовладдя органів правосуддя і свавілля в 
способах відправлення останнього; етичне 
– в розумінні розвитку правосвідомості 
народу і проникнення в процесуальні пра-
вила етичних основ» [7, 317].

В 1956 р. вийшла наукова праця М.М. 
Полянського «Питання теорії радянського 
кримінального процесу», в якій використо-
вується термін «судова політика», під яким 
розуміється діяльність органів юстиції, що 
спрямована на здійснення політики партії 
в Радянської держави, котра проводиться в 
формах, притаманних здійсненню право-
суддя, мірами, які є в розпорядженні орга-
нів судової влади, з суворим дотриманням 
соціалістичної законності» [9, 72].

В 1960 р. вийшла монографія цього 
автора «Нарис розвитку радянської на-
уки кримінального процесу», в якій він 
дослідив сорокалітній шлях розвитку 
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кримінального процесу. На його думку, «в 
Радянській державі законність і політика 
діють у повній єдності: радянський закон 
невідокремлений від політики Комуніс-
тичної партії і Радянського уряду; політика 
партії і уряду знаходить своє вираження 
в законі і в застосуванні закону, завжди 
згідно з його вимогами» [10, 73].

Радянська кримінально-процесу-
альна наука взагалі не приділяла уваги 
дослідженню проблем кримінально-про-
цесуальної політики, оскільки, виходячи 
з Радянської Конституції, зверталася до 
більш актуальних проблем: підвищення 
ефективності судочинства, вивчення і по-
передження судових помилок; вдоскона-
лення гарантій правосуддя, встановлення 
істини у кримінальній справі, прав і за-
конних інтересів особи в кримінальному 
судочинстві; порівняльне дослідження 
кримінального процесу соціалістичних 
країн; критика реакційної спрямованості 
судочинства в капіталістичних країнах.

В 1966 р. відбулася перша координа-
ційна нарада вчених-процесуалістів, на 
якій були обговорені підсумки наукових 
досліджень за попередні 20 років (1946–
1965) і окреслені шляхи подальшого роз-
витку кримінально-процесуальної науки. 
Найбільшу цінність і перспективність мали 
наступні напрями наукових досліджень: 
принципи радянського кримінального про-
цесу, їх система і взаємозв’язок; проблема 
ефективності кримінально-процесуаль-
ного права, окремих стадій і інститутів; 
поняття і значення кримінально-проце-
суальної форми; сутність і природа кри-
мінально-процесуальних функцій; участь 
громадськості в кримінальному судочин-
стві; правовий статус органів дізнання, 
слідчого, судді, прокурора [11, 34].

В 1980 р. виходить перша колективна 
монографія з історії науки кримінального 
процесу після прийняття Основ кримі-
нального судочинства СРСР і союзних 
республік (М.С. Алексєєв, В.Г. Даев і 
Л.Д. Кокорєв) «Нарис розвитку науки 
радянського кримінального процесу». Так, 

характеризуючи перший етап розвитку 
радянського кримінального процесу, ав-
тори зазначають, що «цей етап завершився 
повною перемогою соціалізму в країні, в 
сфері кримінально-процесуальної полі-
тики відзначається насамперед створенням 
і вдосконаленням самої системи правоохо-
ронних органів» [1, 7].

Під кримінально-процесуальною по-
літикою слід розуміти основні напрями 
правотворчої діяльності держави і право-
застосовчої діяльності компетентних дер-
жавних органів по боротьбі зі злочинністю 
шляхом реалізації кримінального закону 
при суворому дотриманні соціалістичної 
законності, а також шляхом виявлення і 
усунення причин і умов, які сприяли вчи-
ненню злочину.

Система кримінальної юстиції, під 
якою розуміються державні органи і функ-
ції, які вони виконують, безпосередньо 
пов’язані з здійсненням правосуддя у кри-
мінальних справах (виявлення особи, яка 
вчинила злочин, розслідування і судовий 
розгляд справи, призначення і виконання 
покарання і т.д.), – важливий інститут не 
тільки кримінальної політики в широкому 
її розумінні, але і безпосередньо кримі-
нально-процесуальної політики [1, 16]. 

В 1982 р. виходить праця П.С. Дагеля 
«Проблеми радянської кримінальної полі-
тики», в якій він до одного з елементів ра-
дянської кримінальної політики відносить 
«кримінально-процесуальну політику (ін-
коли її називають «судовою політикою»)». 
Кримінально-процесуальна політика 
визначає основні напрями, цілі і засоби 
кримінального судочинства і виражається 
в нормах кримінально-процесуального 
права і практиці його застосування [5, 67].

Невелика кількість досліджень з даної 
проблеми в останній чверті минулого 
століття простежується в Росії. В цьому на-
прямі відзначилася «ленінградська школа 
процесуалістів», а також проф. Ю.А. Ля-
хов. Зв’язок політики і права не викликає 
сумнівів, оскільки в основі їх соціального 
походження знаходяться єдині, внутрішні 
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взаємопов’язані процеси економічного, 
соціального і політичного розвитку сус-
пільства, які спрямовані на регулювання 
інтересів і поведінки людей в суспільстві. 
Політика і право, хоча і пов’язані одне з од-
ним, але не є тотожними, а являють собою 
частини цілого [8, 23]. 

В 1999 р. в м. Санкт-Петербурзі 
О.І. Александровим була захищена доктор-
ська дисертація на тему «Кримінально-про-
цесуальна політика в Росії (теоретичний і 
історико-правовий аналіз)». Основною ме-
тою даного дослідження було «комплексно 
і всесторонньо дослідити на основі загаль-
нотеоретичних і загальнометодологічних 
ідей побудови правової держави, так і 
висновків галузевих юридичних наук, ви-
вчення історії кримінально-процесуальної 
політики Російської держави, зарубіжних 
країн, діючого законодавства, особливості 
організації кримінального процесу в Росії 
в сучасних умовах» [2, 11].

На нашу думку, дана обставина віді-
грала досить значну роль в появі вже в 
2003 р. монографії О.І. Александрова 
«Кримінальна політика і кримінальний 
процес в російській державності: історія, 
сучасність, перспективи, проблеми» – 
сьогоднішнього продовжувача традицій 
ленінградської школи процесуалістів. На 
його думку, «кримінально-процесуальна 
політика – це напрям діяльності право-
творчих і правозастосовних органів щодо 
вироблення і застосування форм реалізації 
норм кримінального права на всіх етапах 
здійснення кримінального судочинства. 
Кримінально-процесуальна політика – це 
свого роду воля влади по відношенню до 
розслідування злочинів і судового розгляду 
кримінальних справ» [2, 70].

В 2009 р. в м. Москва О.З. Челохсаєвим 
була захищена кандидатська дисертація на 
тему «Сучасна кримінально-процесуальна 
політика», об’єктом дослідження якої є 
кримінально-процесуальна політика ро-
сійської держави як соціально-правовий 
феномен [15, 5]. При цьому автор зазначає, 
що «кримінально-процесуальна політика 

(ідеологія) держави є різновидом (галуззю) 
правової політики (ідеології) держави. 
Сутність кримінально-процесуальної 
полі тики (ідеології) держави полягає в 
представленні належної організації кримі-
нального процесу і бажанні реалізувати це 
представлення. Таким чином, криміналь-
но-процесуальну політику держави можна 
визначити як систему законодавчо сформу-
льованих основних засад (ідей, принципів) 
кримінального процесу, які реалізуються 
в нормах кримінально-процесуального 
права і в кримінально-процесуальній прак-
тиці» [15, 12].

До того ж автор ототожнює криміналь-
но-процесуальну політику та її реалі зацію 
виключно з принципами кримінального 
процесу, які є її показником, та особли-
востями їх реалізації. Варто зауважити, 
що кримінально-процесуальна політика є 
ширшим за змістом поняттям, яке, окрім 
вдосконалення принципів кримінального 
процесу, передбачає підвищення ефектив-
ності всього кримінального процесу, всіх 
кримінально-процесуальних інститутів, 
розробляє ефективність реалізації кримі-
нально-процесуального закону, має власні 
предмет і принципи. 

На сьогоднішній день можна констату-
вати вагомі досягнення в цьому напрямі, 
зокрема, проведення в 2001 р. так званої 
«малої» судово-правової реформи, резуль-
татом якої стало внесення суттєвих змін 
і доповнення до діючого КПК України. В 
той же час багато в чому революційний 
зміст КПК України в XXI столітті (змагаль-
на побудова кримінального судочинства, 
позбавлення правосуддя обвинувального 
ухилу, запровадження апеляційного та 
касаційного оскарження і т.п.), обумовив 
необхідність глибокого осмислення його 
концептуальних положень і апробації їх в 
правозастосовчій практиці.

Так, в 2005 р. П.Л. Фріс захистив 
докторську дисертацію на тему «Кримі-
нально-правова політика України». На 
його думку, «даючи визначення цій скла-
довій політики у сфері боротьби зі злочин-
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ністю можна зазначити, що вона визначає 
основні напрями правотворчої діяльності 
держави і правозастосувальної діяльності 
відповідних державних органів у сфері 
розслідування і вирішення кримінальних 
справ» [14, 175].

В.С. Зеленецький вважає, що «якщо 
кримінально-процесуальна політика є од-
ним із самостійних видів державної полі-
тики України, то, природно, їй притаманні 
власна специфіка, а відтак – і функціо-
нальна спрямованість» [6, 89].

Перед тим як дати визначення поняття 
«кримінально-процесуальна політика», 
необхідно звернутися до аналізу самого 
поняття «політика».

На думку Г.Л. Купряшина, політика (з 
грецьк. «politika» – державні і громадські 
справи; «polis» – місто-держава) – одна 
з важливих сфер життя суспільства, ді-
яльність соціальних груп та індивідів з 
артикуляції їх суперечливих колективних 
інтересів, вирішення конфліктів, виро-
блення для всього суспільства рішень, які 
здійснюються за допомогою державної 
влади» [4, 167].

Короткий Оксфордський політичний 
словник (2006 р.) визначає політику «як 
практику мистецтв (або науки) керування 
державними та іншими політичними 
утворення. Політика існує там, де люди не 
доходять згоди щодо слушності аргументів 
і мають принаймні деякі процедури для 
розв’язання своєї незгоди. Немає політики 
тоді, коли існує монолітна та цілковита 
згода про права і обов’язки в суспільстві» 
[13, 516].

Політика – це організаційна, регуля-
тивна і контрольна сфера суспільства, 
в межах якої здійснюється соціальна 
діяльність, спрямована головним чином 
на досягнення, утримання й реалізацію 
влади індивідами й соціальними групами 
задля здійснення власних запитів і потреб 
[42, 497–498].

На думку С.Г. Рябова, «політика – це 
сукупність заходів та інституцій, з до-
помогою яких відбувається управління 

суспільними справами, задоволення окре-
мих, корпоративних, групових інтересів, 
здійснюється узгодження окремих частин 
структурованого суспільства, координу-
вання інтересів різних соціальних груп, 
переважно задоволення інтересів панівних 
верств та дійсне задоволення загальних 
інтересів» [12, 179].

У Великій юридичній енциклопедії 
(2007 р.) зазначається, що «політика – це 
те, що зв’язано зі сферою публічного ін-
тересу і управління, де головними інстру-
ментами впливу на різноманітні сторони 
соціального життя служать влада, примус, 
авторитет, використання практично завжди 
сили організації, якою можуть виступати 
партії, союзи, держави, рухи, інститути» 
[3, 427].

Згідно з Юридичною енциклопедією 
(2002 р.) «політика – система цілей та за-
собів їх досягнення тієї чи іншої держави у 
сфері внутрішнього і зовнішнього життя» 
[17, 629].

На нашу думку, кримінально-про-
цесуальна політика є не що інше як прояв 
держави свого ставлення до вирішення 
питань щодо порушення кримінальних 
справ, їх розслідування, судового розгляду 
і вирішення.

На думку М.П. Чубинського, «якими б 
прекрасними і якими б науково обґрунто-
ваними не були наші бажання, вони можуть 
відрізнятися від існуючого в дійсності, що, 
наполягаючи на негайному проведенні їх 
в життя, ми піддаємося ризику очевидних 
і прихованих, активних і пасивних проти-
дій і умов. Криміналіста-догматика історія 
вчить розуміти існуюче, криміналіста-по-
літика вона вчить уникати промахів мину-
лого і не вимагати зараз того, що може бути 
досягнуто лише з часом» [16, 50].

Характеризуючи стан сучасної кримі-
нально-процесуальної політики України, 
варто сказати про те, що побудувати її 
сьогодні у відриві від процесів, які відбува-
ються в європейській і світовій спільноті, 
практично не можна і не треба. Свідченням 
цього є відсутність в КПК України спеці-
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ального розділу, який мав би бути при-
свячений міжнародному співробітництву в 
сфері кримінального судочинства.

Таким чином, кримінально-процесу-
альна політика як підсистема  державної 
правової політики боротьби зі злочинністю 
повинна розроблятися на такому рівні, 
який би виражав надію на визначену 

стабілізацію, на те, що в її основі буде не 
лише кількісне законодавство (насамперед, 
кримінально-процесуальне), але й належна 
правозастосовча практика судових і право-
охоронних органів, яка буде відповідати 
всім вимогам як у сфері боротьби зі зло-
чинністю, так і в сфері охорони прав і за-
хисту загальнолюдських цінностей.
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резюме
Статья посвящена рассмотрению понятия уголовно-процессуальной политики в кон-

тексте современной государственной правовой политики в сфере борьбы с преступно-
стью. Проанализированны советская и современная доктрина уголовно-процессуальной 
политики, предложены последующие пути ее усовершенствования.

SUMMARY
Article is dedicated to consideration of concept of criminal-procedure policy in the context 

of modern public legal policy in the field of fight against criminality. Was analyzed soviet and 
modern doctrine of criminal-procedure policy, the subsequent ways of its improvement are 
offered.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики

Подано 29.06.2011.
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Реформування правової системи 
України, що розпочалось у 1991 р. та про-
довжується у даний час, передбачає та 
обумовлює необхідність системного під-
ходу до вирішення усіх питань, що регу-
люються нормами права, їх відповідності 
міжнародно-правовим актам, згоду на які 
дала Верховна Рада України, та диктує 
потребу в удосконаленні правозастосовчої 
практики. Досить вагомими у цьому кон-
тексті є проблеми, пов’язані з реалізацією 
конституційного принципу права особи на 
захист в кримінальному судочинстві.

Різні аспекти реалізації права на за-
хист осіб, які не досягли віку кримінальної 
відповідальності, а також в цілому осіб 
від обвинувачення було предметом до-
сліджень В.Д. Адаменка, Ю.П. Аленіна, 
С.А. Альперта, М.І. Бажанова, В.Д. Бер-
наза, О.Д. Бойкова, Л.О. Богословської, 
Т.В. Варфоломєєвої, Н.І. Гуковської, 
Ю.М. Грошевого, П.С. елькінд, Я.П. Зей-
кана, О.Ю. Костюченко, Л.Д. Кокорєва, 
Л.Д. Удалової, Ю.В. Коренєвського, 
В.Т. Маляренка, Г.М. Миньковського, 
Є.Г. Мартинчика, М.М. Михеєнка, 
В.Т. Нора, В.П. Шибіка, М.Є. Шумила, 
М.О. Чельцова-Бебутова та ін. 

Особливої актуальності набуває тео-
ретична розробка питань, пов’язаних з ді-
євою охороною прав та інтересів учасників 
кримінального процесу та з реалізацією 
функцій захисту осіб, які не досягли віку 
кримінальної відповідальності на всіх ста-
діях кримінального процесу. Більше того, 
тільки дієвий і професійний захист зможе 
протистояти випадкам неправильного за-
стосування заходів виховного характеру, 
кваліфікації злочинів та в цілому підви-
щить рівень правової культури у правозас-
тосовній практиці. 

У зв’язку з цим Міністерством вну-
трішніх справ України обрано ряд пріори-
тетних напрямів наукового забезпечення 
діяльності органів внутрішніх справ 
України на період 2010–2014 років, серед 
яких забезпечення прав і свобод громадян 
при здійсненні ОРД, застосуванні заходів 
кримінально-процесуального примусу та 
в цілому адміністративній та кримінальній 
діяльності міліції займають одні з найакту-
альніших напрямків діяльності ОВС [8]. 

В кримінальному процесі залишаються 
дискусійними питання стосовно статусу 
особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння передбачене чинним кримінальним 
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законодавством до досягнення віку з якого 
настає ця відповідальність, а відповідно і 
забезпечення належного права на захист 
при розслідуванні кримінальних справ. 
Діяльність захисника у справах осіб, які не 
досягли віку кримінальної відповідальності 
відбувається за тими ж принципами, що і в 
справах про злочини вчинені неповноліт-
німи. Проте, аналіз норм КПК України, які 
регулюють порядок діяльності захисника, 
його повноваження та обов’язки у кримі-
нальному судочинстві, дає підставу для 
висновку, що майже всі норми стосуються 
кримінальних справ щодо підозрюваних, 
обвинувачених, підсудних тощо. Така 
проблема повстала в зв’язку з відсутністю 
відсилочних чи бланкетних норм, що регу-
лювали б діяльність захисника у справах 
осіб, які вчинили суспільно небезпечне 
діяння не досягши віку кримінальної від-
повідальності. 

В своїй діяльності слідчі, прокурори та 
судді використовують норми КПК України, 
що регулюють діяльність захисника у кри-
мінальних справах підозрюваних, обвину-
вачених, підсудних, проте, аналогія закону 
не завжди здатна ефективно забезпечити 
заповнення законодавчих прогалин. Також 
в сучасному кримінально-процесуальному 
законодавстві відсутня правова норма, яка 
б визначала статус законного представника 
особи, що вчинила суспільно небезпечне 
діяння і не досягла віку кримінальної від-
повідальності, а відповідно і не визначено 
в повній мірі повноваження законного 
представника, тобто повноту забезпечення 
реалізації прав та інтересів осіб, яких вони 
представляють і в цілому забезпечення 
розслідування суспільно небезпечних 
діянь вчинених особами, які не досягли 
віку кримінальної відповідальності. Це 
обумовлено тим, що проведення слідчих 
дій з особою, яка не досягла віку кримі-
нальної відповідальності здійснюється при 
участі захисника в обов’язковому порядку, 
однак його роль як захисника не в повній 
мірі відповідає процесуальному статусу 
«захисник».

В ст. 32 КПК України поняття «закон-
ний представник» є єдиним роз’ясненням 
значення даного терміну, однак ні його 
права та обов’язки по представництву осіб 
не знайшли процесуального закріплення 
в кримінально-процесуальному законо-
давстві. Інше питання – це представники 
потерпілого, цивільного позивача та ци-
вільного відповідача. В ст. 52 КПК України 
чітко зазначено що представниками по-
терпілого, цивільного позивача та цивіль-
ного відповідача можуть бути адвокати, 
близькі родичі, законні представники, а 
також інші особи за постановою особи, 
яка провадить дізнання, слідчого, судді, 
або за ухвалою суду [5]. Також в даній 
статті чітко визначені їх права, а саме що 
вони, тобто представники, користуються 
процесуальними правами осіб, інтереси 
яких вони представляють. Дана частина 
статті носить відсилочний характер до 
ст. 49, 50, 51 КПК України в яких повністю 
зазначені процесуальні права та статус 
потерпілого, цивільного позивача та ци-
вільного відповідача. Однак в ст. 52 КПК 
України також згадується про законного 
представника зазначених суб’єктів, а будь 
яке процесуальне становище даного за-
конного представника не обумовлено. Ця 
прогалина в кримінально-процесуальному 
законодавстві призводить до застосування 
аналогії при вирішенні питання про за-
конне представництво осіб, які не досягли 
віку кримінальної відповідальності при 
провадженні кримінальних справ. При ви-
несенні постанов про визнання законним 
представником неповнолітньої особи, яка 
не досягла віку кримінальної відповідаль-
ності слідчі на стадії досудового слідства 
керуються ст. 32, ст. 44, ст. 52, ст. 441 КПК 
України в яких тільки згадується термін 
«Законний представник».

Відповідно існує колізія в кримінально-
процесуальному законодавстві при розслі-
дуванні кримінальних справ про суспільно 
небезпечні діяння вчинені особами, які не 
досягли віку кримінальної відповідаль-
ності, щодо допиту батьків даної особи в 
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якості свідків. Згідно ст. 32 КПК України 
законні представники це батьки, опікуни, 
піклувальники даної особи, або представ-
ники тих установ і організацій, під опікою 
чи піклуванням яких вона перебуває [5]. В 
ст. 447 КПК України зазначено що справу, 
яка надійшла до суду від прокурора в по-
рядку, передбаченому ст. 7-3 КПК України, 
народний суддя або голова суду, якщо він 
згоден з рішенням прийнятим слідчим або 
прокурором, призначає до розгляду в судо-
вому засіданні у строк не пізніше десяти 
днів, а в разі незгоди-повертає прокурору 
мотивованою постановою[5]. Йдеться 
саме про порядок вирішення справи про 
суспільно небезпечні діяння, вчинені осо-
бою, яка не досягла віку з якого можлива 
кримінальна відповідальність. Одночасно 
даною нормою і встановлено можливість 
виправлення неповнолітнього суб’єкта 
злочину що вчинив злочин невеликої, 
або середньої тяжкості, без застосування 
кримінального покарання, а саме закриття 
кримінальної справи та вирішення питання 
про застосування до даної неповнолітньої 
особи заходів виховного характеру. Тобто 
при розгляді судом справ про злочини 
вчинені неповнолітніми, які є суб’єктами 
злочинів і неповнолітніми особами що 
не досягли віку кримінальної відпові-
дальності, тобто не являються суб’єктами 
злочину, однак вчинили суспільно небез-
печне діяння передбачене кримінальним 
кодексом України і застосування до них 
заходів виховного характеру, використову-
ються одні і ті ж норми КПК України. Від-
бувається часткове ототожнення розуміння 
неповнолітньої особи-суб’єкта злочину 
та неповнолітньої особи, які вчинили сус-
пільно небезпечне діяння і не досягли віку 
кримінальної відповідальності, тобто не 
являється суб’єктом злочину. Навіть у на-
укових працях, автори зазначають осіб що 
не досягли віку кримінальної відповідаль-
ності як неповнолітніх осіб, малолітніх 
осіб, деліквентів і так далі.

Питання захисту особи, яка не досягла 
віку кримінальної відповідальності і її 

процесуального статусу обумовлює пору-
шення норм чинного КПК України.

Кримінальна справа порушується по 
факту вчиненого суспільно небезпечного 
діяння передбаченого кримінальним 
кодексом України, хоча і встановлена, 
тобто відома неповнолітня особа, яка його 
вчинила і не досягла віку кримінальної 
відповідальності. В подальшому з участю 
захисника, законного представника і 
інших учасників дана особа допитується 
в якості свідка і їй роз’яснюються права 
свідка. Це грубе порушення кримінально-
процесуального законодавства, однак не 
існує іншого допиту такої особи. За даних 
обставин ця слідча дія є незаконною. Про-
блема існує в зв’язку з відсутністю норми 
кримінально-процесуального законодав-
ства, яка б встановлювала, або визначала 
кримінально-процесуальний статус цих 
осіб. 

Вважаємо, що необхідно визначити 
статус даної неповнолітньої особи що 
не досягла віку кримінальної відпові-
дальності та внести відповідну норму в 
кримінально-процесуальне законодавство, 
яка б визначала процесуальний статус 
такої особи, її права, а відповідно допит 
даної процесуальної особи на бланку 
протоколу допиту з роз’ясненням її прав і 
зазначенням осіб, які були присутні під час 
допиту такої особи. Необхідно визначити 
права та статус захисника таких осіб під 
час провадження кримінальних справ, а не 
застосовувати аналогію кримінально-про-
цесуальної норми, а саме ст. 44 КПК Укра-
їни. Такі ж проблеми стосуються законного 
представника особи, яка не досягла віку 
кримінальної відповідальності.

В проекті Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, підготовленого 
Національною комісією зі зміцнення 
демократії та утвердження верховенства 
права, частина проблемних питань ви-
рішена, однак даний проект КПК України 
ще потребує внесення до нього змін, тобто 
доопрацювання відносно відокремлення 
законного представництва неповнолітньої 
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особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння і не досягла віку кримінальної від-
повідальності, від загального представни-
цтва неповнолітніх осіб в кримінальному 
процесі, так як згідно ст. 55 проекту КПК 
України йдеться про неповнолітню особу, 
яка бере участь в процесуальній дії, а це 
може бути, як неповнолітній свідок, так як 
він згідно ст. 59 Конституції України має 
право на захист, так і неповнолітня особа, 
яка вчинила злочин і являється суб’єктом 
злочину, і особа, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння і не являється суб’єктом 
злочину в зв’язку з недосягненням віку 
кримінальної відповідальності [4, 9].

Відповідно і проект Кримінально-
процесуального кодексу України № 1233, 
також потребує доопрацювання. Як і в 
діючому КПК України та і в проекті КПК 
України № 1233 не визначено статус де-
ліквента, його прав та обов’язки, а лише 
в ст. 51 проекту КПК України зазначено 
що участь захисника при провадженні 
дізнання, досудового слідства і при роз-

гляді кримінальної справи в суді першої 
інстанції є обов’язковою, при провадженні 
справи про застосування примусових за-
ходів виховного характеру – з моменту 
першого допиту неповнолітнього чи з мо-
менту поміщення його до приймальника-
розподільника [10]. Однак, як і на даний 
час, така особа буде допитуватись в якості 
свідка, з врахуванням відповідних вимог 
ст. 51 проекту КПК України що є грубим 
порушенням конституційних прав даної 
особи.

Вважаємо, що демократичне суспіль-
ство України ніколи не погодиться з таким 
проявом законності, як поміщення так 
званого «неповнолітнього свідка» в при-
ймальник розподільник, застосування до 
нього заходів виховного характеру, а тому 
введення в кримінальний процес статусу 
особи «деліквент», тобто особи, яка вчи-
нила суспільно небезпечне діяння у віці від 
11 років і до настання віку кримінальної 
відповідальності є обов’язковим та негай-
ним. 
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резюме
Рассмотрены проблемные вопросы обеспечения права на защиту лиц, которые на 

момент совершения общественно опасного деяния не достигли возраста уголовной от-
ветственности.

SUMMARY
The article deals with securing of the rights of the protection of a person, who has not reached 

the age of criminal responsibility while committing anti-social deeds.
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Україна проголошена суверенною, не-
залежною, демократичною, соціальною, 
правовою державою, в якій права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість її діяльності. В Україні ви-
знається і діє принцип верховенства права. 
Державна влада здійснюється на засадах її 
поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 
Саме правильно організована система 
судів є однією з гарантій справедливого та 
ефективного правосуддя. 

Відповідно до ст. 124 Конституції Укра-
їни судочинство здійснюється Конститу-
ційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції. Ідея спеціалізації судової сис-
теми знаходить своє відображення у ст. 125 
Конституції України, в якій зазначено, що 
система судів загальної юрисдикції в Укра-
їні будується за принципами територіаль-
ності та спеціалізації [10]. Ст. 17, 18 Закону 
України «Про судоустрій та статус суддів» 
закріплює положення, згідно з якими 
система судів загальної юрисдикції від-
повідно до Конституції України будується 
за принципами територіальності, спеці-
алізації та інстанційності. Систему судів 
загальної юрисдикції складають: місцеві 
суди; апеляційні суди; вищі спеціалізовані 
суди; Верховний Суд України. Найвищим 

судовим органом у системі судів загальної 
юрисдикції є Верховний Суд України. Ви-
щими судовими органами спеціалізованих 
судів є відповідні вищі спеціалізовані суди. 
Суди загальної юрисдикції спеціалізуються 
на розгляді цивільних, кримінальних, 
господарських, адміністративних справ, 
а також справ про адміністративні право-
порушення. У судах загальної юрисдикції 
може запроваджуватися спеціалізація 
суддів з розгляду конкретних категорій 
справ [5]. 

У Концепції вдосконалення судівни-
цтва для утвердження справедливого суду 
в Україні відповідно до європейських 
стандартів, схваленої Указом Президента 
України від 10 травня 2006 р., вказано, 
що існуюча система судів загальної 
юрисдикції не повною мірою відповідає 
конституційним засадам організації право-
суддя. Система судів загальної юрисдикції 
повинна будуватися на принципах: спеці-
алізації – суди мають бути організовані з 
урахуванням особливостей предмета су-
дових справ за відповідною юрисдикцією 
та зумовленого цими особливостями виду 
судочинства; територіальності – суди ма-
ють бути утворені так, щоб їх юрисдикція 
охоплювала певну територію держави, ви-
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ходячи з потреби наближення судочинства 
до людини; інстанційності – суди мають 
бути організовані так, щоб забезпечити 
право на перегляд судового рішення у суді 
вищого рівня [23].

Аналізу деяких аспектів принципу 
спеціалізації судової системи були при-
свячені праці як науковців України, так і 
Росії, зокрема: В.Б. Аверʼянова, В.Ф. Бойка, 
В.Д. Бринцева, О.В. Бурак, Ю.М. Гроше-
вого, В.В. Долежана, С.В. Ківалова, М.І. Ко-
зюбри, В.В. Костицького, В.В. Кривенка, 
Р.О. Куйбіди, В.Т. Маляренка, І.Є. Мароч-
кіна, М.М. Михеєнка, В.В. Молдована, 
Л.М. Москвич, В.Т. Нора, М.В. Оніщука, 
В.В. Онопенка, А.Й. Осетинського, 
Д.М. Притики, А.О. Селіванова, Н.М. Се-
лізньової, В.В. Сердюка, Н.В. Сібільової, 
М.І. Сірого, В.С. Стефанюка, І.Б. Факас, 
М.І. Хавронюка, М.М. Хамник, А.В. Хегая, 
В.І. Шишкіна, О.В. Щербанюк та інших. 
Отже, актуальність обраної для дослі-
дження тематики не викликає сумнівів. 

Метою статті є аналіз принципу спе-
ціалізації як концептуальної передумови 
створення земельних судів в Україні, до-
слідження його змісту, значення, перспек-
тив розвитку.

Міжнародні стандарти у галузі органі-
зації судової системи серед інших вимог 
передбачають необхідність створення в 
країні відповідного процесуального по-
рядку розгляду і вирішення спору, що 
визначається особливістю його предмета. 
Тим самим світова спільнота визначила 
принцип спеціалізації судової діяльності 
як один із факторів забезпечення ефектив-
ності судочинства [15, 26].

Н.В. Сібільова зазначає, що принцип 
спеціалізації є одним із факторів забез-
печення права на правосуддя, оскільки 
компетентний (конкретний) суд уповно-
важений розглядати і вирішувати судові 
справи, які випливають із певного виду 
правовідносин, це той суд, у фаховості 
якого впевнена особа, що до нього звер-
тається, тобто, критерієм спеціалізації є 
предмет спірних правовідносин і властива 

йому відповідна процесуальна процедура. 
Можуть існувати й інші критерії, такі як 
вік або суб’єкт (справи щодо неповно-
літніх, військовослужбовців), певна сфера 
певних правовідносин (сімейні, земельні, 
трудові справи) тощо [21, 41].

Принцип спеціалізації означає вимогу 
про розподіл судової юрисдикції між 
різними судами за відповідними критері-
ями, якими є галузь матеріального права, 
характер правовідносин та особливість 
правового статусу суб’єктів судочинства.

На думку В.В. Сердюка, спеціалізова-
ним судом є створена в системі судів загаль-
ної юрисдикції самостійна судова структура 
(самостійний вид судів), повноваження 
якої визначаються законом за принципом 
спеціалізованої компетенції з розгляду 
певної категорії справ, виокремлених за 
галузевою чи суб’єктною ознакою, а право-
суддя здійснюється за нормами відповідних 
галузей процесуального законодавства 
[20, 85]. Д.М. Притика дає таке визначення 
спеціалізованих судів: це – суди окремих 
судових юрисдикцій з особливостями основ 
судочинства і вимог до суддів щодо стажу, 
віку і фахового рівня, в тому числі з питань 
юрисдикції цих судів [18, 29].

На нашу думку, спеціалізований суд 
необхідно визначати, як державний орган, 
який покликаний здійснювати судову 
владу і наділений, як правило, винятковою 
компетенцією з розгляду відповідних кате-
горій справ.

Спеціалізація судової системи може 
мати зовнішні і внутрішні прояви. Зо-
внішня спеціалізація означає утворення 
окремого суду (судів), які наділені повно-
важеннями здійснювати правосуддя лише 
у певній чітко визначеній категорії справ. 
Варіантів зовнішньої спеціалізації багато, 
і вони достатньо різноманітні: від утво-
рення спеціалізованого суду лише на рівні 
нижчої ланки судової системи з перегля-
дом справ у апеляційному порядку апеля-
ційними судами загальної юрисдикції – до 
утворення окремих спеціалізованих судів 
зі своїми апеляційними та вищими судами, 
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які функціонують окремо від системи судів 
загальної юрисдикції [21, 41].

Саме чітке визначення юрисдикції 
спеціалізованих судів є ключовою озна-
кою їх існування у системах правосуддя 
європейських країн – юрисдикція загаль-
них судів поширюється на всі спори, які 
не віднесено законом до юрисдикції судів 
спеціалізованих. Підстави визначення 
доцільності та конкретні параметри функ-
ціонування спеціалізованих судів мають 
суттєві індивідуальні особливості у кожній 
з держав [16, 8]. Зокрема, адміністративні 
суди діють у Італії, Ірландії, Нідерландах, 
Франції, сімейні суди – у Канаді, Кореї, 
Португалії, Сирії, Японії, трудові суди – у 
Бельгії, Замбії, Іраку, Ірландії, Норвегії, 
Таїланді, Фінляндії, земельні суди – у До-
мініканській Республіці, Мальті, Новій 
Зеландії, США, Туреччині, Фінляндії, 
Франції, Швеції, суди у справах неповно-
літніх – у Бангладеш, Греції, Єгипті, Іспанії, 
Італії, Канаді, Малайзії, Португалії, суди у 
справах військовослужбовців – у Бахрейні, 
Бразилії, Угорщині, Венесуелі, Індонезії, 
Колумбії, Кореї, Пакистані, Румунії тощо. 

Внутрішня спеціалізація полягає у 
спеціалізації суддів в межах одного суду 
на розгляді конкретних категорій справ 
(земельних, трудових, сімейних, щодо непо-
внолітніх, військовослужбовців тощо). Від-
повідно до ст. 26, 31 Закону України «Про 
судоустрій та статус суддів» у складі апеля-
ційного суду можуть утворюватися судові 
палати з розгляду окремих категорій справ у 
межах відповідної судової юрисдикції; у ви-
щому спеціалізованому суді утворюються 
палати з розгляду окремих категорій справ 
у межах відповідної судової юрисдикції [5]. 

Вважається, що зовнішня спеціалізація 
впроваджується у тих країнах, які здатні 
у фінансовому плані утримувати різнома-
нітні спеціалізовані суди; запровадження 
ж внутрішньої спеціалізації є об’єктивною 
необхідністю. 

Отже, спеціалізація щодо судових орга-
нів передбачає, що справа вирішується про-
фесіоналом; при здійсненні внутрішньої 

спеціалізації забезпечується оптимальний 
розгляд різних справ у межах процесу; іс-
нує певна група відносин, специфіка яких 
вимагає розробки самостійної процесуаль-
ної форми; мають бути встановлені норми 
права, що регламентують відповідний вид 
процесуальних правовідносин і відобража-
ють їхню специфіку [18, 72–73].

Зростання значущості все більшої 
кількості суспільних відносин потребує 
їх правового врегулювання. Як наслідок 
– регуляторна діяльність держави має 
тенденцію до розширення. Відносини між 
людьми стають різноманітнішими, що за-
звичай виключає застосування загальних, 
типових підходів, тому стає необхідним 
застосування оригінальних прийомів. 
Необхідним є врахування відмінностей 
судових справ одна від одної, їхніх особли-
востей. У зв’язку з цим підтримуємо точку 
зору Л.М. Москвич, яка вважає, що впро-
ваджувати спеціалізацію суддів необхідно 
вже на стадії підготовки кандидатів на по-
саду судді, а далі – у процесі підвищення 
їх кваліфікації [15, 27]. Як кажуть, кадри 
вирішують все. Які б ідеальні закони не 
приймалися, їхнє застосування залежить 
від особистості конкретного судді. 

Децентралізація судової влади шляхом 
створення спеціалізованих судів обумов-
лена, насамперед, необхідністю здійснення 
більш професійного судового захисту у 
сфері таких правовідносин, регулювання 
яких має для суспільства особливий, пріо-
ритетний інтерес. 

А.А. Стрижак справедливо зазначає, 
що неможливо бути фахівцем одночасно 
в різних галузях права. У той же час, спе-
ціалізація не повинна бути надзвичайно 
вузькою. Юриспруденція – це така галузь 
суспільних знань, де поверхова загальна 
правова обізнаність є неприпустимою. 
Тому при виборі оптимального рівня спе-
ціалізації важливим є формування такої 
моделі судоустрою, яка б сприяла макси-
мально можливому ефективному та якіс-
ному захисту гарантованих Конституцією 
України та законами прав і свобод людини 
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й громадянина, прав та законних інтересів 
юридичних осіб, інтересів суспільства і 
держави [22, 91–92]. 

Питання вибору організаційної струк-
тури судової влади є дуже важливим і 
доволі складним. На сьогоднішній день 
триває пошук найефективнішої моделі 
правосуддя. Існують протилежні точки 
зору щодо доцільності запровадження як 
зовнішньої, так і внутрішньої спеціалізації 
судової системи, які ґрунтуються на різних 
концептуальних підходах щодо побудови 
судової системи в Україні.

В.Я. Тацій вважає, що місцевим загаль-
ним судам необхідно надати повноваження 
щодо розгляду по першій інстанції не лише 
кримінальних, цивільних справ та справ 
про адміністративні правопорушення, а 
також деяких адміністративних та гос-
подарських справ обмеженої юрисдикції 
[19, 167–168].

На думку В.Д. Бринцева, доцільним є за-
провадження такої моделі судової системи 
в Україні: касаційні суди; обласні суди, які 
виконують функцію апеляційних; окружні, 
місцеві суди та дільничні (народні) суди. 
Верховний Суд України як найвищий орган 
єдиної судової системи повинен здійсню-
вати конституційну, цивільну, кримінальну, 
юрисдикції (у зв’язку з цим Конституцій-
ний Суд України трансформується у від-
повідну судову палату Верховного Суду 
України, адміністративна, господарська, 
цивільна об’єднуються на усіх 4-х рівнях в 
єдину – цивільну) [19, 181–182]. 

М.І. Хавронюк зазначає, що необхідно 
«злити» вищі суди з відповідними палатами 
Верховного Суду [19, 185]. Л.М. Москвич 
вважає доцільним ліквідацію Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищих 
господарського та адміністративного судів 
України; утворення трьохланкової системи 
судів загальної юрисдикції, в якій осно-
вний перегляд справ буде здійснюватися 
апеляційним судом, а судом касаційної 
(виключної) інстанції буде Верховний Суд 
України [14, 100]. 

У вітчизняній юридичній науці пред-
ставлена позиція щодо необхідності та 
доцільності ліквідації автономії адміні-
стративних судів. Так, на думку М.М. Бо-
родіна, спеціалізацію з розгляду справ, які 
випливають із адміністративно-правових 
відносин, необхідно проводити в межах 
судів загальної юрисдикції [19, 193].

Р.О. Куйбіда [11] та І.Б. Факас [24] ви-
ступають за реорганізацію господарських 
судів у цивільні. Натомість, А.Й. Осетин-
ський [16, 9–10], Д.М. Притика [17, 60–61], 
О.В. Щербанюк [25, 52] заперечують необ-
хідність такої реорганізації.

Предметом дискусії є також можли-
вість та необхідність створення трудових, 
соціальних, ювенальних, податкових, 
земельних, екологічних судів тощо. 

Слід погодитися з науковою позицією 
В.Г. Гончаренка, який зазначає, що непри-
пустимою є ситуація, коли у країні функці-
онують, як Вищі спеціалізовані суди, так і 
Верховний Суд України. Судова система має 
складатися з місцевих, окружних і Верхо-
вного Суду України або з місцевих, окруж-
них і Вищих спеціалізованих судів [1, 136]. 

Такі науковці, як А.М. Мірошниченко 
[13, 387], О.М. Ковтун [9, 150–151], О.І. За-
єць [4], В.І. Гуменюк [2], Л.В. Лейба [12], 
Д.В. Ковальський [8, 123–125], Х.А. Джа-
вадов [3], І.М. Заріцька [6] та інші є при-
бічниками створення в Україні земельних/
екологічних судів. Ми підтримуємо їх ба-
чення. В Україні за роки проведення зе-
мельної реформи відбулися суттєві зміни 
в характері земельних відносин. Було ска-
совано монополію держаної власності на 
землю, запроваджено різні форми власнос-
ті і господарювання, відбулося включення 
землі до майнового обігу з можливістю її 
купівлі-продажу, міни, дарування, переда-
чі у спадщину, створено потужну систему 
оренди землі, введено плату за землю тощо. 
Але окрім цих позитивних моментів набули 
масштабності і такі негативні, як щорічне 
зростання чисельності порушень земельно-
го законодавства, зловживання та корупція 
у земельній сфері. 

к.в. Шаповал
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Згідно із статистичними відомостями, 
наданими судами першої інстанції, почи-
наючи з 2006 р. щорічно зростає кількість 
розглянутих господарськими судами Укра-
їни справ, що виникають при вирішенні 
спорів у сфері земельних правовідносин. 
Протягом 2008 р. закінчено проваджен-
ням 5237 справ, що на 14% більше, ніж 
у 2007 р. (4482 справи); їх кількість, по-
рівняно з 2006 роком (4063 справи), також 
збільшилася на 10% [17, 6].

Проблема вибору належного суду, не-
стача кваліфікованих кадрів, надмірна за-
вантаженість судів часто стають суттєвою 
перепоною для захисту порушених, неви-
знаних або оспорюваних прав і законних 
інтересів суб’єктів у сфері земельних відно-
син. В Україні земельні спори вирішуються 
за правилами цивільного, господарського 
та адміністративного судочинства. Аналіз 
судової практики свідчить про відсутність 
єдиних підходів у визначенні юрисдикції 
при вирішенні земельних спорів, за одна-
кових за контекстом обставин у справах, 
суди займають протилежні позиції. 

Загальновідомо, що на сьогодні земельні 
спори належать до числа тих, вирішення 
яких викликає у суддів найбільше труднощів. 
Правильне вирішення цих спорів є однією з 
найсуттєвіших гарантій реалізації прав та 
інтересів суб’єктів земельних відносин.

Відомим є той факт, що поширеним 
явищем для України є земельні оборудки. 
У зв’язку з цим хочеться навести цивільну 
справу, яка була розглянута колегією суддів 
Судової палати у цивільних справах Верхо-
вного Суду України 1 квітня 2009 р. Її суть 
полягає у тому, що упродовж року щодо 
однієї земельної ділянки площею 3,9021 га 
для ведення особистого селянського гос-
подарства були укладені незаконні угоди 
(міни, купівлі-продажу). Чотири рази від-
булася зміна власника землі без відома про 
це первісного власника. Причиною цього 
стали шахрайські схеми, активними учас-
никами яких були представник власника та 
нотаріус [7]. Подібні ситуації відбувається 
в усіх регіонах нашої країни.

Масові звернення до суду за захистом 
земельних прав, апеляції/касації рішень, 
зловживання у цій сфері не можуть не тур-
бувати, тому необхідно якомога швидше 
змінити процедуру розгляду та вирішення 
земельних спорів і розпочинати треба зі 
створення спеціалізованої інституції – зе-
мельних судів. Складність, специфічність 
та нестабільність законодавства у сфері зе-
мельних відносин підтверджує важливість 
створення саме земельних судів.

Чудово розуміємо, що найближчим 
часом у нашій країні з багатьох причин 
(фінансового, організаційного, фахового 
характеру) створення земельних судів є 
важко здійсненним, але – це та перспек-
тива, та мета, здійснення якої ми повинні 
прагнути. 

Конкретні форми реалізації принципу 
спеціалізації є унікальними для кожної дер-
жави, тому що є результатом її історичного 
розвитку, традицій, рівня розвиненості 
правової системи та соціально-економіч-
ного стану суспільства [15, 28–29].

Вважаємо за необхідне запрова-
дження спеціалізації судів, починаючи з 
діяльності місцевих судів, як це має місце 
в апеляційних та вищих спеціалізованих 
судах. Наприклад, у місцевих цивільних 
судах можуть бути створені колегії з 
розгляду житлових питань, трудових, 
шлюбно-сімейних, земельних тощо; у 
місцевих господарських судах – колегії з 
розгляду справ про банкрутство, справ у 
спорах між господарюючими суб’єктами, 
справ, що виникають з податкових, мит-
них, бюджетних, зовнішньоекономічних 
відносин, справ у господарських спорах, 
пов’язаних із захистом права на об’єкти 
інтелектуальної власності тощо; в окруж-
них адміністративних судах – колегії з 
розгляду питань проходження державної 
служби, громадянства та міграції, виборів 
і референдумів тощо. У апеляційних та 
касаційних інстанціях повинні бути ство-
рені відповідні судові палати, оскільки 
завдання та повноваження судових палат 
є ширшими, ніж судових колегій. 
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Кожна країна світу має право і можли-
вість обрати свою власну судову систему. 
Головним є те, щоб правосуддя було до-
ступним, суди – компетентними, судді 
– висококваліфікованими, постановлені 
рішення – обґрунтованими. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, 
що організація системи судів загальної 
юрисдикції за принципом спеціалізації 
сприяє поглибленому знанню суддями 
окремих галузей законодавства та прак-
тики його застосування, діяльність цього 
принципу важко переоцінити. Переконані 

у необхідності функціонування в Україні 
земельних судів. Доцільність створення 
саме спеціалізованих земельних судів 
обумовлена багатьма факторами, які бу-
дуть сприяти вдосконаленню правосуддя 
в Україні. Головні з них такі: правосуддя 
стане доступнішим; підвищиться ефектив-
ність судової діяльності, а з нею і якість 
постановлених рішень, оскільки справи 
будуть розглядати судді-професіонали; під-
вищиться оперативність розгляду справ; 
зросте авторитет суду тощо. 
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резюме
Статья посвящена исследованию принципа специализации как концептуальной пред-

посылки создания земельных судов в Украине. 
SUMMARY 
The article deals with the principle of specialization as a conceptual pre-condition for 

creation the landed courts in Ukraine. 
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Положення Конституції України відо-
бражають фундаментальні принципи фор-
мування судової системи та її діяльності. 
За визначенням ч. 1 ст. 125 Основного 
Закону такими принципами визначено те-
риторіальність і спеціалізацію. Крім цього, 
у правовій державі судочинство має бути 
побудовано на демократичних засадах, 
у яких відображаються політико-правові 
ідеї, погляди носія влади й суверенітету – 
народу – на право як соціальну цінність. 
Демократичність цих засад полягає в тому, 
що, закріплені в нормах права, вони за-
безпечують здійснення правосуддя тільки 
судом, на засадах рівності громадян перед 
законом і судом, одноособовості і колегі-
альності розгляду справ, незалежності суд-
дів і підкорення їх лише закону, гласності 
судового процесу та його повного фіксу-
вання технічними засобами, державної 
мови судочинства. Широкі й реальні про-
цесуальні права учасників правовідносин, 
надійні гарантії їх реалізації, доступність і 
простота судочинства, мінімізація судових 
інстанцій дозволяють кожній зацікавленій 
особі реалізувати право на звернення за 
судовим захистом, надане Конституцією 
України. Отже, в засадах відображено де-
мократичні риси й загальну спрямованість 
права та його найважливіших інститутів. 

Ідеї і погляди народу України мають 
реалізовуватися в завданнях і меті право-
суддя у цивільних, кримінальних, адмі-
ністративних і господарських справах та 
його організаційній побудові. Всі вони 
взаємопов’язані й у сукупності станов-
лять єдину систему. Кожна з них відіграє 
самостійну роль, характеризує галузь за-
конодавства в цілому, але між ними наявні 
взаємозв’язок і взаємодія, які визначено єд-
ністю мети й завдань судочинства. Дія од-
нієї засади зумовлює дію інших, але кожна 
із засад не може існувати відокремлено від 
системи загалом, оскільки зміст окремих 
із них розкривається з урахуванням змісту 
інших. Тому виникає необхідність спряму-
вати дослідження щодо дотримання правил 
загальної теорії систем з урахуванням по-
будови системи судів загальної юрисдикції 
в інстанційному розумінні.

На конституційному рівні інстанцій-
ність прямо не передбачена серед прин-
ципів побудови системи судів загальної 
юрисдикції та засад судочинства, але 
визначена у приписах ч. 1 ст. 17 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів». 
Таким чином законодавець допустив 
буквальне розширення кількості консти-
туційних принципів побудови системи 
судів загальної юрисдикції, додавши до 
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суддя Вищого спеціалізованого суду України 
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територіальності і спеціалізації ще один 
принцип – інстанційність. На нашу думку, 
виникнення такої ситуації стало можливим 
шляхом тлумачення норм Конституції 
України, які визначають основи функціо-
нування судової влади загалом. 

Виходячи з того, що за змістом ч. 2 
ст. 124 Основного Закону юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, що 
виникають у державі, конституцієдавець, 
окреслюючи загальні напрями побудови 
системи судів загальної юрисдикції, у 
ч. 1 ст. 125 вказує на застосування прин-
ципів територіальності і спеціалізації в 
контексті архітектоніки, що обумовлює 
співвідношення її головних і другорядних 
елементів. Спрямовуючи дослідження в 
такому руслі, стверджуємо, що головними 
елементами системи судів загальної юрис-
дикції є судові органи, які відповідно до 
ч. 3 ст. 124 Конституції України уповно-
важені здійснювати судочинство. Про це 
свідчить і власне назва розділу VІІІ «Пра-
восуддя» Основного Закону та покладення 
здійснення судових функцій на відповідні 
суди.

Ч. 2–4 ст. 125 визначають ланки судів, 
що вправі здійснювати правосуддя, до яких 
віднесено місцеві, апеляційні, вищі спеці-
алізовані суди та Верховний Суд України. 
Виходячи з того, що правосуддя здійсню-
ється виключно судами, а делегування 
функцій судів, а також привласнення цих 
функцій іншими органами чи посадовими 
особами не допускаються, Основний Закон 
у ст. 129 визначає основні засади судочин-
ства. Однією із таких засад є передбачене 
п. 8 ч. 3 вказаної статті забезпечення 
державою апеляційного та касаційного 
оскарження рішення суду, крім випадків, 
встановлених законом. Таким чином нор-
мативне поєднання змісту приписів ч. 1 і 3 
ст. 124, ст. 125 та п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції 
України дають підстави стверджувати про 
існування принципу інстанційності як од-
ного із принципів побудови системи судів 
загальної юрисдикції. На наш погляд, саме 
такі міркування спонукали законодавця ви-

значити у ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» поряд із прин-
ципами територіальності і спеціалізації 
також і принцип інстанційності. 

За змістом ч. 1 ст. 125 Конституції 
України судові органи (установи) склада-
ють систему судів загальної юрисдикції 
(звичайно, без урахування функціонування 
Конституційного Суду України, який до 
цієї системи не належить). Існує ціла низка 
галузей знання, що розглядають системи 
як об’єкти своєї уваги. Наприклад, теорії 
відкритих, стохастичних, антагоністичних, 
простих, складних систем, систем, що 
самоорганізуються тощо [2, 44–50]. Але 
все це окремі випадки загальної теорії 
систем. Як зазначив американський вчений 
Л. фон Берталанфі – один із засновників 
сучасної загальної теорії систем, система 
– це набір взаємодіючих елементів, струк-
тура, в якій елементи якимось чином діють 
один на одного (взаємодіють) [16, 44]. 

Але чи достатньо даної дефініції для 
того, щоб відрізнити системний об’єкт від 
несистемного? Очевидно ні, тому що в 
будь-якій структурі пасивно або активно її 
елементи так чи інакше діють один з одним 
(індукують, поглинають, контролюють, 
перевіряють тощо). У науковій літературі 
існує велика кількість дефініцій поняття 
«система» і в кожному з них відобража-
ється яка-небудь властивість систем. На-
ведене свідчить про те, що по суті дотепер 
немає однозначного його визначення. Існу-
ючі дефініції поняття «система» за змістом 
є визначеннями наслідків, які випливають 
із його визначення. Тому повноцінного 
визначення поняття «система», імовірно, 
немає, оскільки будь-які властивості сис-
тем в остаточному підсумку пов’язані з 
поняттям мети, позаяк будь-яка система 
відрізняється від інших систем сталістю 
своїх дій, а прагнення зберегти цю сталість 
є визначальною якістю будь-якої системи 
[12, 77–78]. 

Будь-яка система завжди призначена 
для чогось, цілеспрямована і служить для 
досягнення якоїсь певної мети, оскільки 



169

мета ставиться не тільки перед кож-
ною системою, а поза залежністю від її 
складності. Проте у кожному визначенні 
системи практично відсутнє поняття мети, 
хоча саме вона є системоутворюючим фак-
тором. Тому не існує систем без мети і для 
її досягнення група відповідних елементів 
поєднується в систему та діє, а сама її 
цілеспрямованість визначається вимогами 
того, що може робити даний об’єкт. Отже, 
під системою розуміється комплекс вибір-
ково залучених елементів, які взаємодіють 
для досягнення відповідного результату 
на основі системоутворюючого фактора. 
На нашу думку, таке визначення поняття 
«система» наближене до системи право-
суддя та до її правильного узагальненого 
розуміння, оскільки в нього вкладається 
система судів у сенсі їх прямого призна-
чення – вирішення правових конфліктів та 
окреслюються стадії судочинства. 

Виходячи із наведених міркувань, в ас-
пекті інстанційної побудови системи судів 
загальної юрисдикції необхідно вказати, 
що: 1) елементами судової системи є відпо-
відні суди, визначені нормами Конституції 
України – місцеві, апеляційні, касаційні та 
Верховний Суд України; 2) взаємодія ланок 
судів можлива виключно в інстанційному 
(процесуальному) аспекті, що призводить 
до поділу судів на нижчі і вищі; 3) необ-
хідність вирішення спору по суті, а також 
забезпечення апеляційного та касаційного 
оскарження судових рішень створює по-
требу організації судових інстанцій, сут-
ність діяльності яких істотно відрізняється 
за завданнями, обсягом повноважень та 
місцем у системно-інстанційному роз-
ташуванні; 4) визначеній стадії судового 
процесу відповідає окрема судова інстан-
ція, яка вирішує правовий спір по суті, 
компетентна переглянути судове рішення 
в апеляційному або касаційному по-
рядку (без урахування перегляду судових 
рішень Верховним Судом України та за 
нововиявленими обставинами); 5) систе-
моутворюючим фактором є необхідність 
захисту судом прав і свобод людини; 

6) результатом взаємодії судових інстанцій 
є врегулювання суспільних правовідносин 
шляхом здійснення правосуддя у рамках 
відповідних судових процедур. 

Приписи чинних міжнародно-право-
вих документів передбачають необхідність 
функціонування у кожній національній 
судовій системі не менше двох судових 
інстанцій, але, як правило, створюються 
і функціонують три таких інстанції. У 
науковій літературі вважається корек-
тним використання термінів «суд першої 
інстанції», «суд другої інстанції», «суд 
третьої інстанції». В такому розумінні по-
трібно погодитися з І.В. Назаровим, який 
вказує на те, що зазначені поняття можуть 
визначати не суд як постійну структурну 
складову судової системи, а як склад суду 
або судовий орган, що розглядає конкретну 
справу у певний час [7, 121–125]. На наш 
погляд, таке твердження має право на іс-
нування, оскільки той самий склад або 
судовий орган може вирішувати спір як суд 
іншої інстанції.

Початком вирішення спору у судовому 
порядку є його розгляд судом першої 
інстанції. Згідно із ст. 22 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» судом 
першої інстанції визначено місцевий суд, 
на який покладено розгляд справ, відне-
сених процесуальним законом до його 
підсудності. Відповідно до встановлених 
судових юрисдикцій місцеві суди поді-
ляються на загальні, господарські та ад-
міністративні. Разом із тим, законодавець 
так і не спромігся довести до кінця поділ 
судових органів за ознакою їх галузевої 
спеціалізації. На рівні місцевого суду за-
лишилися невирішеними питання щодо 
розгляду по першій інстанції переважної 
більшості спорів. 

Покладаючи на місцеві загальні суди 
обов’язок здійснити правосуддя у ци-
вільних, кримінальних, адміністративних 
справах та справах про адміністративні 
правопорушення, маємо ситуацію, за якої 
уже на початковій стадії судочинства за-
кладено протиріччя. Сутність його полягає, 
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перш за все, у змішуванні різних категорій 
справ в одній судовій інстанції, зокрема 
першій. На нашу думку, це викликано ігно-
руванням основних принципів цивільного 
судочинства – особа проти особи, та ад-
міністративного – особа проти держави, а 
також нерозумінням того, що такий підхід 
збільшує суддівське навантаження, змен-
шення якого є ключем до пропорційного 
ведення судового процесу [9, 344]. 

Добре відомі правникам законодавчі 
«перекидання» справ про соціальні виплати 
із цивільної до адміністративної юрисдикції 
і навпаки створюють не тільки додаткові 
перешкоди громадянам у сенсі доступ-
ності правосуддя, але й руйнують усталені 
правила предметної підсудності справ та, 
як наслідок – інстанційної побудови су-
дової системи. В аспекті функціонування 
місцевих судів як судів першої інстанції 
у сучасний період проведення судової ре-
форми особливо гостро постала проблема 
чіткого визначення поняття предметної 
підсудності як однієї з основ встановлення і 
розмежування влади суду та кола справ, що 
підлягають розгляду визначеною судовою 
ланкою, зокрема місцевим судом. 

Неоднозначність розуміння предмет-
ної підсудності в юридичній літературі 
призвела до різного її тлумачення, а осо-
бливо щодо співвідношення з іншими 
процесуальними інститутами та видами 
підсудності. На думку вітчизняного до-
слідника С.В. Оверчука, результатом цього 
стало помилкове застосування в сучасному 
законодавстві інституту підсудності в 
цілому та теоретична невизначеність його 
сутності [13, 11]. 

Науковці дореволюційної Росії вказу-
вали на те, що на предметну підсудність 
покладається функція розмежування 
компетенції суду з іншими установами. 
Зауважимо, що теорія процесу того часу не 
розрізняла поняття підсудність та підвідо-
мчість. Так, М.М. Розін фактично урівню-
вав поняття «предметна підсудність справ» 
та «предметне відомство судів» [14, 442]. 
Відповідно термін «підсудність» часто 

замінювався термінами «підвідомчість», 
«відомство». У свою чергу, видатний про-
цесуаліст І.Я. Фойницький, розглядаючи 
предметну підсудність у широкому сенсі, 
зазначав, що властивості діяння розмеж-
овують відомство кримінальних судів, до 
яких належать тільки діяння, що підляга-
ють покаранню, від відомства установ кри-
мінальних судів та від надзвичайних і судів 
цивільних. Крім того, ним (відомством 
– С.Ш.) інколи обмежується відомство 
кримінальних судів загальних від надзви-
чайних, вищих – від нижчих [11, 92]. Надто 
широке розуміння підсудності панувало і в 
радянський період, але насамперед у сфері 
цивільного судочинства, оскільки у кри-
мінальному судочинстві застосовувалося 
виключно поняття підсудності [1, 119]. 

Таким чином, загальний принцип ви-
значення предметної підсудності стисло 
можна сформулювати так: суди нижчої 
судової ланки (місцеві) як перша інстанція 
розглядають усі справи, крім тих, що за 
законом підсудні вищим судам (апеляцій-
ним, касаційним) як судам вищих інстан-
цій. Разом із тим, питання розмежування 
підсудності цивільних і господарських, 
господарських та адміністративних справ 
потребує додаткового вивчення і нагаль-
ного вирішення. 

Отже, суд першої інстанції – це суд, 
який уповноважений приймати рішення по 
суті тих питань, які мають місце у судовій 
справі. За таких міркувань ст. 21 і 22 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», а 
також відповідними нормами процесуаль-
ного законодавства визначено, що як суди 
першої інстанції діють усі місцеві суди 
(районні, районні у містах, міські, місь-
крайонні, господарські суди Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя, окружні адміністративні суди 
Автономної Республіки Крим, областей, 
міст Києва і Севастополя). Однак як виня-
ток, у визначених процесуальним законом 
випадках Вищий адміністративний суд 
України у порядку ст. 1711 КАС України 
розглядає по першій інстанції справи щодо 
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оскарження актів, дій чи бездіяльності 
Верховної Ради України, Президента 
України, Вищої ради юстиції, Вищої квалі-
фікаційної комісії суддів України. Також до 
Вищого адміністративного суду України як 
суду першої інстанції відповідно до ст. 172 
КАС України можуть оскаржуватися рі-
шення, дії чи бездіяльність Центральної 
виборчої комісії щодо встановлення нею 
результатів виборів чи всеукраїнського 
референдуму. 

Крім того, усі інші питання, пов’язані 
з діяльністю Центральної виборчої комісії, 
зокрема, її дії або бездіяльність, а також 
дії або бездіяльність члена цієї комісії 
оскаржуються до Київського апеляційного 
адміністративного суду, який діє як суд 
першої інстанції. Очевидно, що інстан-
ційна побудова адміністративних судів 
потребує ретельного вивчення на предмет 
її реформування та приведення системи 
адміністративних судових інстанцій до 
єдиного знаменника з урахуванням кон-
ституційних положень щодо забезпечення 
апеляційного та касаційного оскарження 
судового рішення. 

Класична теорія перевірки судових 
рішень, яка лежить в основі побудови 
судових інстанцій в Україні, доводить, що 
кожна заінтересована особа має право на 
перегляд її справи судом вищої інстанції. 
Саме для цього у переважній більшості 
країн створюється механізм апеляції. 
Сучасна практика побудови судових сис-
тем свідчить, що на вершині судової ієрар-
хії може знаходитися не один, а кілька 
судових органів. Так, досить типовим для 
судових систем країн Європи є наявність 
найвищого судового органу в системі судів 
загальної юрисдикції, а також організа-
ційно відокремленого єдиного органу кон-
ституційної юрисдикції та вищого органу в 
системі адміністративної юстиції, рішення 
якого оскарженню не підлягають. Усі вка-
зані судові установи мають статус вищих 
судових органів країни. 

Теорією судового права виокремлю-
ються дві форми апеляції: повна і неповна. 

Неповна апеляція означає перегляд рішень 
судів першої інстанції на підставі лише 
тих фактичних даних, які були встановлені 
на основі доказів, наданих учасниками 
процесу в суді першої інстанції, без права 
надання нових матеріалів до суду апе-
ляційної інстанції. Тому, якщо наявних 
у справі матеріалів недостатньо для ви-
рішення питання законності і обґрунтова-
ності рішення суду першої інстанції, то суд 
апеляційної інстанції повертає справу для 
нового розгляду до цього ж суду. 

При повній апеляції особи, які бе-
руть участь у справі, можуть надавати в 
апеляційному суді, поряд з раніше дослі-
дженими, нові матеріали. За такої форми 
апеляції суд при розгляді скарги не вправі 
повернути справу для нового розгляду 
до суду першої інстанції, а повинен сам 
постановити нове рішення. Отже, при 
повній апеляції здійснюється перевірка 
правильності розгляду і вирішення судом 
першої інстанції справи, а при неповній – 
перевірка рішення (вироку). 

Виходячи з наведеного, в апеляційній 
інстанції суд може перевірити справу або у 
повному обсязі, не обмежуючись вимогами 
скарги, або лише в обсязі вимог апеляції. 
При створенні інститутів перегляду судових 
рішень західноєвропейські держави вихо-
дили з принципу tantum devolutum guantum 
appellatum: скільки скарги – стільки й 
рішення. Відображенням цього правила, 
на думку В.А. Кройтора, стали відповідні 
приписи у законодавстві країн, згідно з 
нормами якого апеляційна інстанція переві-
ряє правильність рішення першої інстанції 
стосовно особи, що подала скаргу, і лише 
щодо тієї ч. рішення, яка оскаржена [5, 429]. 

В Україні до введення апеляційного по-
рядку другою інстанцією була касаційна. 
На суд касаційної інстанції покладався 
обов’язок перевірити законність і обґрун-
тованість рішення суду першої інстанції 
у повному обсязі як в оскарженій, так і в 
неоскарженій частині, як відносно осіб, 
котрі подали скарги, так і відносно тих, 
які скарги не подавали. Тобто касаційна 
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інстанція мала значні ревізійні повно-
важення. Після запровадження як другої 
інстанції апеляційної обсяг перегляду був 
визначений у процесуальному законодав-
стві по-різному. З цього приводу влучно 
висловився І.Є. Марочкін, який зауважив, 
що якщо цивільне процесуальне зако-
нодавство, виходячи з диспозитивності 
цивільного судочинства, повністю втілило 
принцип пов’язаності суду вимогами 
скаржника, то кримінально-процесуальне 
законодавство, реалізуючи принцип 
публічності, залишило суду можливість 
вийти за межі апеляції, якщо її розгляд 
дає підстави для прийняття рішення на 
користь осіб, щодо яких апеляції не на-
дійшли. У такому випадку апеляційний 
суд зобов’язаний прийняти таке рішення 
[10, 92]. Отже, реалізоване у вітчизняному 
судочинстві апеляційне провадження, що 
відбувається в суді апеляційної інстанції, 
є змішаним, тобто містить елементи як 
повної, так і неповної апеляції, вид якої 
залежить переважно від змісту апеляційної 
скарги та сформульованих у ній вимог. 

Аналіз конституційних принципів 
судочинства, зокрема законності та обґрун-
тованості, сутність яких випливає із змісту 
ст. 8 і 19 Конституції України, вказує на їх 
відмінність у правовій природі, водночас 
підтверджуючи, що у широкому розумінні 
необґрунтоване рішення не може бути за-
конним, а законне – необґрунтованим. Це 
свідчить про їх незмінну єдність і взаємо-
залежність [3, 86]. Таким чином, за резуль-
татами касаційного оскарження судових 
рішень у справах загальної юрисдикції, яке 
відповідно до Конституції України і Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» 
здійснюється вищими спеціалізованими 
судами як судами касаційної інстанції, 
що мають визначений конституційний 
статус, повинні ухвалюватися саме законні 
й обґрунтовані рішення та відповідати їх 
повноваженням у напрямі реалізації по-
ложень законодавства. 

Загалом у вітчизняній правовій системі 
механізм перегляду судових рішень у каса-

ційному порядку, під час якого судові акти 
перевіряються на відповідність вимогам 
матеріального і процесуального права, 
залежить від комплексу об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, пов’язаних з апро-
бацією політико-правових концепцій у на-
прямі комплексного реформування органів 
правосуддя. У цьому аспекті важливе зна-
чення має вплив нормотворчих стандартів 
європейського судочинства, заснованих, 
зокрема, на положеннях Конвенції про 
захист прав людини та основоположних 
свобод, ратифікованої Україною 17 липня 
1997 р., а також на прецедентній практиці 
Європейського суду з прав людини. Зо-
крема, ст. 6 Конвенції проголошує право 
особи на справедливий і публічний роз-
гляд її справи впродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, а також 
принцип верховенства права із притаман-
ною для нього правовою визначеністю 
(legal certainty), яка, перш за все, вимагає, 
щоб факт остаточного вирішення спору 
судом ніколи і ніким не ставився під сумнів 
[4, 11]. 

Касація як інститут перевірки судових 
рішень, зокрема, у цивільному судочин-
стві в його модернізованому вигляді була 
запроваджена Законом України «Про вне-
сення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України» від 21 червня 2001 р. Цей 
процес відбувався на тлі реалізації при-
писів Концепції судово-правової реформи, 
прийняття Конституції України і закін-
чення строку її перехідних положень щодо 
необхідності приведення визначеного 
масиву законодавства у відповідність до 
встановлених нею вимог. Запропонована 
модель касаційного оскарження істотно 
відрізнялася від попередніх моделей пере-
гляду судових рішень. За своєю правовою 
природою вона мала деякі риси апеляції, 
яку, як відомо, за радянського періоду було 
ліквідовано, і лише у 1996 р. відновлено у 
нормах ст. 129 Конституції України. 

Нормативним окресленням касації в 
науковій літературі визначено проведення 
«малої судової реформи» 2001 р., за резуль-
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татами якої в чинному на той час Законі 
України «Про судоустрій України» каса-
ційною інстанцією визначався Касаційний 
суд України. Але зважаючи на фінансові 
проблеми та проблеми юридичного харак-
теру він фактично не запрацював, а законо-
давчі положення в ч. створення і діяльності 
єдиного суду касаційної інстанції було ви-
знано неконституційними [15, 795]. Тому, 
на думку вітчизняних дослідників, наслід-
ком змін і перерозподілу повноважень у 
системі судів загальної юрисдикції мала б 
стати процесуальна «чистота» Верховного 
Суду України та визначення його з ураху-
ванням європейського досвіду організації 
судових органів як єдиного суду касаційної 
інстанції.

Відповідно до принципів територі-
альності і спеціалізації та на виконання 
приписів Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» в Україні створена система 
судів загальної юрисдикції, що складається 
із судів першої, апеляційної та касаційної 
інстанцій із процесуально визначеною 
можливістю перегляду Верховним Судом 
України рішень суду (судів) касаційної 
інстанції відповідної юрисдикції. Вищими 
судовими органами серед спеціалізованих 
судів визначено відповідні вищі спеціалі-
зовані суди. Отже, з аналізу змісту чинного 
законодавства вбачається, що в Україні діє 
двоступенева система оскарження судових 
рішень, відповідно до якої судові рішення, 
що не набрали законної сили, можуть бути 
переглянуті в апеляційному порядку, а 
судові рішення, що набрали законної сили, 
– в касаційному [6, 100].

Практика діяльності Верховного Суду 
України та Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ як судів касаційної інстанції 
показує, що, на жаль, проблеми функціо-
нування касаційного суду, незважаючи на 
законодавчі новели Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», залишилися 
тими ж. Зокрема, часто особа в очікуванні 
судового захисту здійснює екскурсії по 
юрисдикціях не лише в суді першої інстан-

ції, а й апеляційної та касаційної інстанцій, 
при цьому недобросовісно використову-
ючи надане їй ст. 129 Конституції України 
та ст. 14 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» право на оскарження судо-
вого рішення в апеляційному та касацій-
ному порядку. В цьому аспекті своєрідним 
бар’єром можуть стати приписи Закону 
України «Про судовий збір». Крім того, на 
думку С.В. Глущенко, імперативно правове 
положення про можливість касаційного 
перегляду судових рішень проголошує 
одну з конституційних засад судочинства в 
Україні та закріпляє можливість особи роз-
глянути її спір ще раз у випадку винесення 
незаконного та необґрунтованого рішення 
[3, 90]. 

Констатуємо, що функціонування 
судів касаційної інстанції та процедура 
касаційного перегляду судових рішень є 
малоефективними, оскільки єдині наукові 
та концептуальні підходи дотримано лише 
в сенсі перегляду рішень судів касаційної 
інстанції Верховним Судом України. При-
чини такої ситуації полягають у наявності 
низки невирішених організаційних і ме-
тодологічних проблем: 1) необмеженість 
підстав для відкриття касаційного прова-
дження; 2) відсутність «фільтрів» допуску 
до касації; 3) порушення розумних строків 
розгляду справ; 4) нечіткість меж розгляду 
справ судом касаційної інстанції; 5) нена-
лежне забезпечення права на справедливе 
й ефективне правосуддя в контексті його 
доступності до суду касаційної інстанції. 

Підсумовуючи наведене, логічним є ви-
сновок, що інстанційність як принцип по-
будови системи судів загальної юрисдикції 
є властивою виключно для організації 
судової системи. Зазначене обумовлюється 
необхідністю не тільки вирішення спору 
по суті, а й перегляду судового рішення 
в апеляційному та касаційному порядку. 
Застосування цього принципу унеможлив-
лює вирішення спору по суті та перегляд 
судових рішень однією ланкою системи су-
дів. Це підтверджує необхідність побудови 
системи судових інстанцій та вказує на те, 
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що сукупність судів першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій складають систему 
судових інстанцій, побудова і функціону-

вання якої лежить у площині застосування 
правил загальної теорії систем. 
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резюме
Статья посвящена проблемам инстанционного построения системы судов общей 

юрисдикции. Оптимальное количество и процессуальное наполнение деятельности су-
дебных инстанций лежат в плоскости реализации общей теории систем и дальнейшего 
реформирования системы судопроизводства Украины.
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SUMMARY
The article analyses theoretical aspects of organization of instance in the formation of the 

court system of general jurisdiction of Ukraine. The large number of court instance and the 
filling procedure of the courts lie in the plane of the general systems theory and further reform 
of judicial system in Ukraine.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики
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Стаття 2 Закону України «Про опера-
тивно-розшукову діяльність» від 18 лютого 
1992 р. визначає оперативно-розшукову 
діяльність, як систему гласних і негласних 
пошукових, розвідувальних та контрроз-
відувальних заходів, що здійснюються із 
застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів.

Оперативно-розшукове забезпечення 
розкриття злочинів створює надійне під-
ґрунтя для якісного та повного розсліду-
вання кримінальних справ та притягнення 
до відповідальності винних осіб. На 
сучасному етапі становлення українського 
правового поля, формування та розвиток 
теоретичних основ оперативно-розшу-
кової діяльності (далі – ОРД) викликає 
велике коло спірних питань і потребує 
подальшого законодавчого оформлення та 
вдосконалення. 

Зокрема, одним з найменш досконалих 
видається законодавче регулювання про-
курорського нагляду за додержання законів 
органами, які проводять оперативно-роз-
шукову діяльність.  

Законодавство України радянської доби, 
до речі, взагалі не передбачало можливос-
тей до прокурорського контролю за здій-
сненням оперативно-розшукової діяльності. 

Відмінною рисою законодавства СРСР 
була надзвичайна закритість в регулюванні 
даної діяльності. І це при тому, що з перших 
років свого існування в радянській державі 
активно проводились оперативно-роз-
шукові заходи: зовнішнє спостереження, 
перегляд кореспонденції, прослуховування 
телефонів, встановлення аудіо- та віде-
озаписуючих пристроїв в помешканнях 
громадян, інші заходи, які не мали свого 
законодавчого оформлення.

Саме поняття «оперативно-розшукова 
діяльність» з’явилось лише в 1958 р. і 
лише в загальному вигляді в «Основах 
кримінального судочинства Союзу РСР та 
союзних республік» (затверджені Законом 
«Про затвердження основ кримінального 
судочинства Союзу РСР і союзних респу-
блік» від 25 грудня 1958 р.) [2]. 

Ст. 29 Основ покладала на органи ді-
знання вжиття необхідних оперативно-роз-
шукових заходів з метою виявлення ознак 
злочину і осіб, що його вчинили. 

Пізніше вказане положення було від-
творено в подібних республіканських 
актах. Так, 28 грудня 1960 р. Верховною 
радою УРСР був затверджений Кримі-
нально-процесуальний кодекс України, 
який діє по сьогодні. В ст. 103 Кодексу 
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(«Повноваження органів дізнання») прак-
тично дослівно продубльовані Основи: 
«На органи дізнання покладається вжиття 
необхідних оперативно-розшукових за-
ходів з метою виявлення ознак злочину і 
осіб, що його вчинили» [7].

Початок визнання ОРД на рівні дер-
жави та розвиток теорії оперативно-розшу-
кової діяльності наприкінці 50-х років ХХ 
сторіччя не став одночасно передумовою 
початку гласності в регулюванні та здій-
сненні ОРД.

Однією з причин було те, що функ-
цією оперативно-розшукової діяльності 
в Радянському Союзі були наділені дві 
самостійні структури – Комітет державної 
безпеки при Кабінеті Міністрів СРСР та 
Міністерство внутрішніх справ (з 1966 по 
1968 р.р. – Міністерство охорони громад-
ського порядку). Діяльність цих структур 
регулювалась секретними внутрішньові-
домчими нормативними актами, які часто 
по-різному регламентували одну по своїй 
суті оперативно-розшукову діяльність.

Гласне ж регулювання ОРД веде свій 
початок з відкритої Постанови Ради 
Міністрів СРСР від 1988 р., якою було 
затверджено Положення про оперативно-
розшукову діяльність в органах внутрішніх 
справ [1]. 

З кінця 90-х років ХХ сторіччя розпо-
чалася масштабна побудова законодавчого 
базису для вдосконалення оперативно-
розшукової діяльності та змінився підхід 
до бачення місця і функцій оперативних 
підрозділів та служб. Розпад СРСР; про-
голошення Акта незалежності України в 
1991 р.; прийняття 18 лютого 1992 р. За-
кону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність» та 28 червня 1996 року – Кон-
ституції України законодавчо закріпили 
порядок здійснення та гарантії дотримання 
законності при здійсненні ОРД. 

З цього моменту започатковано вико-
ристання в кримінальному процесі мате-
ріалів оперативно-розшукової діяльності 
з можливістю оприлюднення джерела їх 
походження, оскільки вони (матеріали) 

позбулися безспірної властивості таких, 
що не підлягають розголосу або отримані 
негласним шляхом.

Незаперечним надбанням сучасного 
українського законодавства є не тільки 
відкритість та загальна доступність актів 
законодавчого регулювання оперативно-
розшукової діяльності, а й створення роз-
галуженого механізму контролю та нагляду 
за додержанням законів під час проведення 
оперативно-розшукової діяльності.

Такий механізм включає в себе відо-
мчий контроль, судовий контроль та 
прокурорський нагляд за здійсненням 
оперативно-розшукової діяльності.

У цьому контрольно-наглядовому 
тріумвіраті на сьогоднішній день най-
менш досконало врегульованим видається 
саме інститут прокурорського нагляду за 
здійсненням ОРД. Попри значний прогрес, 
багато питань залишаються поза межами 
законодавчого оформлення, частково –за-
конодавче оформлення прокурорського 
нагляду є неповним та недосконалим.

Під прокурорським наглядом в загаль-
ному сенсі слід розуміти самостійний, 
специфічний вид діяльності органів про-
куратури від імені України, що полягає 
в контролі за додержанням законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство та 
при виконанні судових рішень у кримі-
нальних справах, а також при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої сво-
боди громадян. 

При цьому нагляд за додержанням за-
конів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання і досудове 
слідство є, на мою думку, найважливішою 
функцією прокуратури, оскільки основним 
завданням прокурорської діяльності є за-
хист конституційних прав і свобод людини 
і громадянина, який максимально проявля-
ється саме в кримінальному процесі.

Даний напрям прокурорського нагляду 
складається фактично з двох окремих (хоча 
і близьких) видів діяльності правоохорон-
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них органів: оперативно-розшукової та 
кримінально-процесуальної (що включає 
в себе дізнання і досудове слідство) ді-
яльності [6, 112]. Обидва види діяльності 
регулюються окремими, лише їм притаман-
ними законодавчими актами та відносяться 
до різних галузей права. Це обумовлює 
існування в сучасній юридичній спільноті 
певного дуалізму в підході до об’єднання 
оперативно-розшукової діяльності з дізна-
нням та досудовим слідством.

Так, при загально поширеній позиції 
щодо доцільності охоплення оперативно-
розшукової діяльності, дізнання, досу-
дового слідства одним функціональним 
видом прокурорської діяльності, періо-
дично піднімається питання відокремлення 
прокурорського нагляду за додержанням 
законів органами, які проводять опера-
тивно-розшукову діяльність, в окрему 
ланку діяльності прокуратури.

За приклад беруться країни (переважно 
з пострадянського простору), законодав-
ству яких притаманне відокремлення 
функції прокурорського нагляду за до-
держанням законів органами, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність 
від функції прокурорського нагляду за 
додержанням законів органами дізнання і 
досудового слідства. 

Так, в Законі Республіки Білорусь «Про 
прокуратуру Республіки Білорусь» від 8 
травня 2007 р. прокурорський нагляд у 
вказаній сфері регламентовано главою 5 
«Нагляд за виконанням законодавства при 
здійсненні оперативно-розшукової діяль-
ності» та главою 6 «Нагляд за виконанням 
закону в ході досудового провадження, 
при провадженні попереднього слідства і 
дізнання» [3].

Закон Республіки Казахстан «Про про-
куратуру Республіки Казахстан» аналогічно 
відокремлює главу 6 «Нагляд за оперативно-
розшуковою діяльністю» від глави 7 «На-
гляд за законністю слідства та дізнання» [4].

Але оскільки і оперативно-розшукова 
діяльність, і дізнання та досудове слідство 
мають спільні завдання з розкриття зло-

чинів та виявлення осіб, що їх вчинили, 
то тільки при комплексному підході до 
прокурорського контролю на усіх етапах 
досудових стадій кримінального процесу 
можливе гарантоване забезпечення кон-
ституційних прав людини і громадянина. 
Тому вважаю, що пропоноване виокрем-
лення є недоцільним, хоча і заслуговує на 
існування та дискусію.

Наглядова функція прокуратури у 
сфері додержання законів органами, які 
проводять оперативно-розшукову діяль-
ність, закріплена п. 3 ст. 121 Конституції 
України, ст. 5 Закону України «Про про-
куратуру» від 5 листопада 1991 р. та 
ст. 25 КПК України від 28 грудня 1960 р. 
(«Прокурорський нагляд в кримінальному 
судочинстві»), яка проголошує, що нагляд 
за додержанням законів органами, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність, 
дізнання і досудове слідство здійснюється 
Генеральним прокурором України і підпо-
рядкованими йому прокурорами (ч. 1 ст. 25 
КПК) та покладає на прокурора обов’язок 
своєчасно вживати передбачених законом 
заходів до усунення всяких порушень за-
кону, від кого б ці порушення не виходили  
в усіх стадіях кримінального судочинства 
(ч. 2 ст. 25 КПК). Свої повноваження в 
кримінальному судочинстві прокурор 
здійснює незалежно від будь-яких органів і 
посадових осіб, підкоряючись тільки зако-
нові і керуючись вказівками Генерального 
прокурора України (ч. 3 ст. 25 КПК).

Повноваження прокурора при здій-
сненні нагляду за додержанням законів під 
час проведення оперативно-розшукової 
діяльності конкретизовані в ст. 14 Закону 
України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» від 18 лютого 1992 р.

Так, прокурор в межах своєї компетенції: 
1) безперешкодно входить в усі приміщення 
органів, які проводять оперативно-роз-
шукову діяльність; 2) вимагає для пере-
вірки розпорядження, інструкції, накази та 
інші акти щодо оперативно-розшукової 
діяльності, оперативно-розшукові справи, 
реєстраційні, облікові, звітні, статистичні, 
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аналітичні документи та інші відомості 
щодо здійснення оперативно-розшукових 
заходів; 3) доручає керівникам відповідних 
органів проведення у підвідомчих їм підроз-
ділах перевірок з метою усунення порушень 
закону; 4) дає письмові вказівки про про-
ведення оперативно-розшукових заходів в 
інтересах кримінального судочинства, про 
розшук осіб, які безвісно відсутні; 5) дає 
згоду на продовження строку проведення 
оперативно-розшукової діяльності; 6) отри-
мує пояснення щодо порушень вимог закону 
від посадових осіб органів, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність; 7) пере-
віряє скарги на порушення законів орга-
нами, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, з ознайомленням у необхідних 
випадках з оперативно-розшуковими мате-
ріалами; 8) скасовує незаконні постанови 
про заведення або закриття оперативно-роз-
шукової справи, зупинення або поновлення 
оперативно-розшукової діяльності чи 
про інші рішення, що суперечать закону; 
9) вживає заходів щодо усунення порушень 
законності під час проведення оперативно-
розшукової діяльності і щодо притягнення 
винних до встановленої законом відпо-
відальності; 10) опротестовує незаконну 
постанову суду про дозвіл або відмову 
на проведення оперативно-розшукових 
заходів. Принесення протесту зупиняє про-
ведення оперативно-розшукових заходів, 
дозвіл на які дано судом.

Також прокурорському нагляду за до-
держанням законів під час проведення опе-
ративно-розшукової діяльності присвячені 
галузеві накази Генерального прокурора 
України «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову ді-
яльність» № 4/1гн від 19 вересня 2005 р. та 
«Про організацію прокурорського нагляду 
за додержанням законів спеціальними 
підрозділами та іншими установами, які 
ведуть  боротьбу з організованою злочин-
ністю» № 4/2гн від 19 вересня 2005 року.

Предмет прокурорського нагляду в 
цій сфері ст. 29 Закону України «Про про-

куратуру» від 5 листопада 1991 р. визначає 
як додержання законів органами, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність. 

В більш широкому розумінні предме-
том нагляду є додержання законодавства 
про підстави, види, умови, строки про-
ведення оперативно-розшукових заходів; 
дотримання підрозділами, які здійсню-
ють оперативно-розшукову діяльність 
встановлених для них законодавством 
повноважень та порядку використання ма-
теріалів діяльності; додержання прав і сво-
бод людини і громадянина при здійсненні 
оперативно-розшукової діяльності; додер-
жання вимог законодавства про порядок 
документування оперативно-розшукової 
діяльності та про використання матеріалів 
цієї діяльності. 

Порядок здійснення оперативно-роз-
шукової діяльності та її організаційне 
забезпечення знаходиться поза межами 
прокурорського нагляду. Як слушно зазна-
чають І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павли-
шин, до предмета прокурорського нагляду 
за виконанням законів органами, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність, 
«не входять відомості про організацію, 
тактику, методи й доцільність засобів 
провадження оперативно-розшукової ді-
яльності, за умови, що вони передбачені 
законодавством» [6, 113] .

завдання прокурорського нагляду за 
додержанням законів органами, які про-
водять оперативно-розшукову діяльність, 
сформульовані в ч. 2 ст. 29 Закону України 
«Про прокуратуру», ч. 2 ст. 25 КПК Укра-
їни та в галузевих наказах Генерального 
прокурора України.

При цьому КПК України лише окрес-
лює завдання прокурора (ч. 2 ст. 25: 
«Прокурор зобов’язаний в усіх стадіях 
кримінального судочинства своєчасно 
вживати передбачених законом заходів до 
усунення всяких порушень закону, від кого 
б ці порушення не виходили»), в той час 
як ч. 2 ст. 29 Закону України «Про проку-
ратуру» від 5 листопада 1991 р. містить їх 
чіткий перелік. 

Л.в. вигівська
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Так, завданнями нагляду є сприяння: 
1) розкриттю злочинів, захисту особи, 
її прав, свобод, власності, прав підпри-
ємств, установ, організацій від злочинних 
посягань; 2) виконанню вимог закону про 
невідворотність відповідальності за вчине-
ний злочин; 3) запобіганню незаконному 
притягненню особи до кримінальної від-
повідальності; 4) охороні прав і законних 
інтересів громадян, які перебувають під 
слідством; 5) здійсненню заходів щодо за-
побігання злочинам, усунення причин та 
умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснюючи нагляд, прокурор також 
вживає заходів до узгодження дій правоохо-
ронних органів у боротьбі із злочинністю 
(ч. 3 Закону України «Про прокуратуру»).

Вказані завдання розширені та дета-
лізовані наказом Генерального прокурора 
України «Про організацію прокурорського 
нагляду за додержанням законів органами, 
які проводять оперативно-розшукову ді-
яльність» від 19 вересня 2005 р. № 4/1гн. 

Так, ст. 1 вказаного Наказу вимагає 
забезпечення належної організації нагляду 
за додержанням прав і свобод людини 
і громадянина, інтересів суспільства та 
держави при проведенні оперативними 
підрозділами правоохоронних органів 
оперативно-розшукових заходів щодо по-
передження, своєчасного виявлення, при-
пинення і розкриття злочинів [8]. 

об’єктами прокурорського нагляду 
за додержанням законів органами, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, відповідно до ст. 5 Закону України 
«Про оперативно-розшукову діяльність» 
від 18 лютого 1992 р.виступають: опера-
тивні підрозділи, що входять до системи 
Міністерства внутрішніх справ України 
(кримінальна міліція, транспортна міліція, 
спеціальна міліція, спеціальні підрозділи 
по боротьбі з організованою злочинністю, 
судова міліція); підрозділи Служби без-
пеки України (контррозвідка, військова 
контррозвідка, підрозділи захисту націо-
нальної державності, підрозділи боротьби 
з корупцією та організованою злочин-

ністю, оперативно-технічні, внутрішньої 
безпеки, оперативного документування, 
боротьби з тероризмом і захисту учасників 
кримінального судочинства та працівни-
ків правоохоронних органів); підрозділи 
Служби зовнішньої розвідки України 
(агентурної розвідки, оперативно-технічні, 
власної  безпеки); розвідувальні органи 
Державної прикордонної служби України 
та Міністерства оборони України; підроз-
діл оперативного забезпечення охорони 
Управління державної охорони України; 
оперативні підрозділи податкової міліції 
в системі Державної податкової служби 
України; органи і установи виконання по-
карань та слідчих ізоляторів Державної 
кримінально-виконавчої служби України.

Проведення оперативно-розшукової  ді-
яльності іншими підрозділами зазначених 
органів, підрозділами інших міністерств, 
відомств, громадськими, приватними ор-
ганізаціями та особами забороняється [5].  

суб’єктами прокурорського нагляду 
за додержанням законів органами, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність відповідно до ст. 14 Закону України  
«Про оперативно-розшукову діяльність» 
є Генеральний прокурор України, його 
заступники, прокурори Автономної Рес-
публіки Крим, областей, міст Києва і Се-
вастополя і прирівняні до них прокурори 
та їх заступники, а також уповноважені 
наказом Генерального прокурора України 
начальники та прокурори управлінь, від-
ділів Генеральної прокуратури України та 
прокуратур Автономної Республіки Крим, 
областей, міст Києва і Севастополя. 

Із усіх галузей прокурорського нагляду 
це – єдина, де коло суб’єктів обмежене. В 
решті випадків, відповідно до ст. 56 Закону 
України «Про прокуратуру», п. 6 ст. 32 
КПК України, суб’єктами прокурорського 
нагляду називаються усі посадові особи 
органів прокуратури, які діють у межах 
своєї компетенції (Генеральний прокурор 
України, прокурор Автономної Республіки 
Крим, прокурор області, прокурор міста 
Києва, районний, міський прокурор, вій-
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ськовий прокурор, транспортний прокурор 
та інші прокурори, прирівняні до прокуро-
рів областей, районних або міських проку-
рорів, їх заступники і помічники, прокурори 
управлінь і відділів прокуратур).

Такі відмінності обумовлені, насампе-
ред, специфікою самої оперативно-розшу-
кової діяльності, яка здійснюється гласно і 
негласно, з застосуванням оперативних та 
оперативно-технічних засобів. 

Тому і компетенція прокурора з нагляду 
за додержанням законів під час проведення 

оперативно-розшукової діяльності обме-
жена на законодавчому рівні: «Відомості 
про осіб, які конфіденційно співробітнича-
ють або співробітничали з розвідувальним 
органом України, належність конкретних 
осіб до кадрового складу розвідувальних 
органів, а також форми, методи і засоби 
розвідувальної діяльності та організаційно-
штатна структура розвідувальних органів 
до предмета прокурорського нагляду не 
належать» (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність»).
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резюме
Статья посвящена вопросам прокурорского надзора за соблюдением законов орга-

нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. В статье проведен ком-
плексный анализ действующего законодательства.

SUMMARY
The article is devoted to questions of public prosecutor’s supervision of observance of laws 

at carrying out operations activity and criminal search. In article the complex analysis is carried 
out of the current legislation.

рекомендовано кафедрою кримінального процесу та криміналістики
Подано 30.06.2011.
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Останнім часом проблема трансформа-
ції прокурорської функції нагляду за додер-
жанням і застосування законів у функцію 
правозахисного спрямування набуває все 
більшої актуальності. І це цілком законо-
мірно, адже кожному важливому кроку 
у справі реформування функціонального 
навантаження органів прокуратури має 
передувати відповідна науково-практична 
дискусія, яка б забезпечила науково і 
практично обґрунтовані орієнтири для 
законодавчого процесу. З цього приводу 
вчені недаремно відзначають, що судово-
правова реформа у частині реформування 
прокуратури з окремих аспектів містить 
серйозні стратегічні прорахунки. Існуючі 
виклики вимагають від науковців нових 
підходів до обґрунтування місця прокура-
тури в суспільстві і державному механізмі, 
уточнення її мети, завдань, функцій і 
повноважень, удосконалення структури 
прокурорської системи, послідовного про-
ведення у життя лінії щодо переорієнтації 
прокуратури на правозахисну діяльність 
[10, 4].

Зрозуміло, що така переорієнтація ма-
тиме безпосередні наслідки і для конкрет-
них напрямів прокурорської діяльності. 
Одним із них є прокурорський нагляд 
за додержанням бюджетного законодав-

ства, і для цієї ділянки також важливим 
є з’ясування сутності тих змін, які мають 
відбутися. Причому в сьогоднішніх умо-
вах він набуває особливої актуальності, 
оскільки стан законності в бюджетній 
сфері підтверджує значне поширення 
порушень бюджетного законодавства. 
Останні значною мірою гальмують еко-
номічні реформи як на локальному, так і 
на загальнодержавному рівні. Так, кримі-
нологи з цього приводу відзначають, що 
в умовах світової економічної кризи та 
розбалансованості вітчизняної бюджетної 
системи сучасний рівень криміналізації 
бюджетоутворюючих галузей економіки 
становить серйозну загрозу економічній 
безпеці України. Нецільове та неефективне 
використання бюджетних коштів призво-
дить до того, що державні цільові програми 
спрямовані, в першу чергу, на розв’язання 
нагальних соціальних та економічних пи-
тань, не виконуються  в повному обсязі та 
не досягають очікуваного результату [3, 4].

В даній роботі ми пробуємо визначити, 
яке ж місце в функціональній структурі 
діяльності прокуратури займає прокурор-
ський нагляд за додержанням бюджет-
ного законодавства. Дискусійність цієї 
проблематики обумовлена, насамперед, 
вже згаданими трансформаційними про-
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цесами щодо функцій прокуратури поза 
кримінально-правовою сферою. Вони вже 
неодноразово ставали предметом дослі-
дження в наукових працях представників 
прокурорської доктрини (М.В. Руденка, 
Г.П. Середи, М.В. Косюти, В.В. Сухоноса, 
М.В. Мельникова, В.В. Росінського). Що 
стосується законності в сфері бюджетних 
правовідносин, то вона також не позбав-
лена уваги як закордонних, так і вітчизня-
них учених (В.М. Руфанова, В.В. Кулаков, 
С.С. Мірошниченко, О.О. Титаренко, 
О.П. Гетьманець, О.А. Кузьменко, Н.О. Іго-
ніна, Д.В. Кречетов, А.Є. Скачкова, 
Д.О. Єфімова, Ю.Г. Насонов). В той же 
час питання, як співвідносяться поняття 
прокурорського нагляду і правозахисту, та 
які наслідки можуть настати для конкрет-
них напрямів прокурорської діяльності 
в силу переорієнтації прокуратури на 
правозахисну функцію, ще не отримали 
своїх однозначних відповідей. Їх пошук 
та обґрунтування і становлять мету даної 
роботи.

Практична значимість питання щодо 
співвідношення нагляду і правозахисту 
обумовлена тим фактом, що у відповідності 
до чинного законодавства прокуратура 
продовжує виконувати функцію нагляду 
за додержанням і застосуванням законів. 
Водночас у наказі Генерального прокурора 
України № 3 гн «Про організацію право-
захисної діяльності органів прокуратури 
України» мова фактично вже йде про 
правозахисну функцію прокуратури. При 
цьому п. 2 вказаного документа зобов’язує 
підлеглих прокурорів організовувати та 
здійснювати правозахисну діяльність шля-
хом нагляду за додержанням і застосуван-
ням законів Кабінетом Міністрів України, 
міністерствами та відомствами, іншими 
центральними та місцевими органами ви-
конавчої влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами 
і організаціями, незалежно від форм влас-
ності, підпорядкованості та належності, 
посадовими особами та громадянами 
[6]. Таким чином, в організаційному до-

кументі використовуються дві назви для 
однієї функції прокуратури при тому, що 
за змістом виконуваних обов’язків вони 
відображають одну й ту саму компетен-
цію прокуратури. Щоб внести ясність у 
дане питання, спробуємо проаналізувати 
загальнотеоретичні підходи до розуміння 
сутності правозахисної діяльності. Зага-
лом вчені вважають, що остання полягає 
у наданні кожному громадянину правової 
допомоги, а також юридичним особам, 
іноземцям та особам без громадянства 
у спірних питаннях з охорони права, за-
хисті фізичних осіб від обвинувачення 
та у державному гарантуванні охорони 
прав громадян правозахисними органами 
[9, 27]. З позиції С.С. Алексєєва захист 
права – це державно-примусова діяльність, 
спрямована на відновлення порушеного 
права, забезпечення виконання юридич-
ного обов’язку [1, 280]. Очевидно, що такі 
визначення є занадто загальними і через їх 
аналіз досить важко прийти до вирішення 
поставлених нами завдань. 

В.В. Сухонос вважає, що необхідно 
виокремлювати декілька аспектів право-
захисної діяльності прокуратури, зокрема: 
1) правозахист – це одне із завдань про-
куратури (п. 2 ст. 4 Закону України «Про 
прокуратуру»); 2) правозахист – це один із 
принципів організації та діяльності проку-
ратури; 3) органи прокуратури здійснюють 
правозахист у межах реалізації всіх своїх 
функцій з урахуванням характеру право-
порушень і змісту повноважень; 4) право-
захист – це самостійна наглядова функція, 
передбачена у п. 5 ст. 121 Конституції 
України [10, 122–123]. В сучасних умовах 
після визнання неконституційними змін 
до основного закону останнє положення 
можна розглядати тільки щодо функції 
нагляду за додержанням і застосуванням 
законів, яка залишається за прокуратурою 
в силу перехідних положень Конституції. 
Описаний багатоаспектний підхід дійсно 
демонструє багатогранність поняття пра-
возахисту. Однак в той же час, виходячи з 
нього досить складно провести межу між 
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наглядом і правозахистом. Для прикладу 
важко погодитись з тим, що останній є 
організаційним принципом діяльності 
прокуратури. Крім цього, продовжують 
залишатися суперечливими одночасні 
твердження про те, що прокуратура здій-
снює правозахист у межах реалізації всіх 
своїх функцій і те, що правозахист – це 
самостійна наглядова функція. Таким чи-
ном, має місце вживання одного терміна у 
двох різних значеннях, що, на нашу думку, 
не сприяє ясності у поставленому питанні 
співвідношення нагляду і правозахисту. 

Як видається, для відповіді на нього 
краще застосувати комплексний підхід. 
Учені з цього приводу вказують, що кон-
ституційна система захисту прав і свобод 
людини і громадянина, будучи інтегратив-
ним феноменом, отримує якісну визна-
ченість через функціональну єдність своїх 
елементів, до яких відносяться: а) право-
захисні норми; б) принципи захисту прав і 
свобод людини  і громадянина; в) суб’єкти, 
які здійснюють правозахисну діяльність; 
г) правозахисна діяльність [7, 16]. Для 
нас безпосередній інтерес становитимуть 
дві останні складові, оскільки саме вони 
прямо пов’язані із відповідями на питання: 
чи може бути суб’єктом правозахисту про-
куратура поза кримінально-правовою сфе-
рою загалом і в бюджетній сфері зокрема? 
Яке місце серед функцій повинна зайняти 
ця частина обов’язків прокуратури? Що 
стосується суб’єктів правозахисту, то ціл-
ком очевидно, що в умовах демократичної 
та правової держави центральне місце в 
цій діяльності має відводитись судам. В 
той же час положення ст. 3 Конституції 
України щодо того, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави, да-
ють підстави вважати, що правозахисні 
завдання стоять перед всім державним 
апаратом, включаючи не тільки судову 
гілку влади, а й законодавчу та виконавчу. 
Закономірно припустити, що й прокура-
тура як спеціальний орган державної влади 
повинна сприяти виконанню цитованого 

конституційного завдання. Міжнародні 
стандарти також підтверджують таку тезу, 
оскільки вказують, що право на юридичний 
захист для будь-якої особи, яка вимагає та-
кого захисту, повинно забезпечуватися ком-
петентними судовими, адміністративними 
або законодавчими владами чи будь-яким 
іншим компетентним органом, перед-
баченим правовою системою держави [5]. 
Зрозуміло, що кожен «компетентний орган» 
здійснює правозахисну діяльність у межах 
виконання покладених на нього функцій і за 
допомогою певних правових засобів. Тому 
важко заперечувати той факт, що право-
захисна діяльність реалізується не тільки в 
процесі здійснення нагляду за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і 
громадянина, але й включає в себе право-
захисну практику інших видів діяльності 
органів прокуратури [7, 74]. Такий висновок 
неодноразово підтверджений багатьма вче-
ними. Так, Н.М. Яковлєв підкреслює право-
захисний характер функції підтримання 
державного обвинувачення в суді [12, 29]. 
А.В. Безлєпкін веде мову про реалізацію 
правозахисних повноважень прокуратури 
в кримінальному та цивільному процесі 
[2, 83]. А.А. Тушев також наголошує на 
виконанні прокуратурою правозахисної 
функції у кримінальному процесі [11, 43]. 
М.В. Мельников прямо вказує, що кримі-
нальне переслідування є тільки одним із 
засобів виконання правозахисту і застосову-
ється в тих випадках, коли порушені норми 
кримінального кодексу [4, 21].

Наведені доводи дозволяють зробити 
висновок про те, що правозахисна функ-
ція є системоутворюючою для багатьох 
інститутів правової держави (органи 
законодавчої, судової, виконавчої влади, 
адвокатури, громадських організацій) і 
реалізується вона через різні правові ме-
ханізми. Останні на інституціональному 
рівні утворюють систему державних і 
недержавних правозахисних суб’єктів. 
Своє місце серед них займає і прокуратура. 
Відповідно ми вважаємо, що на інституці-
ональному рівні доречніше говорити про 
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функції конкретного органу чи установи, 
які є індивідуальними для кожної з них. 
Тому поширювати загальну назву (право-
захисна функція) на всіх них недоцільно, 
оскільки це ускладнює розмежування ком-
петенції та відповідальності органів влади 
щодо дотримання прав і свобод громадян 
та інтересів держави.

Звідси закономірно виникає питання 
щодо іменування функції прокуратури поза 
кримінально-правовою сферою як одного 
із суб’єктів правозахисної діяльності. Від-
повідь на нього безпосередньо пов’язана із 
питанням форми та методів правозахисної 
діяльності. З цього приводу вчені вказують, 
що кожен державний суб’єкт конституцій-
ної системи захисту прав і свобод людини 
і громадянина здійснює правозахисну ді-
яльність тими методами, які надані йому 
законодавством. Для президента – це 
президентський контроль за додержанням 
прав і свобод людини і громадянина ор-
ганами державної влади, для парламенту 
– це парламентський контроль, для органів 
виконавчої влади – це адміністративний 
контроль і нагляд, для судів – здійснення 
правосуддя та судовий контроль. Щодо ад-
міністративного порядку уточнюється, що 
правозахисна діяльність органів виконав-
чої влади здійснюється у трьох основних 
формах: а) адміністративний контроль у 
формі обслідування і експертизи; б) ад-
міністративний нагляд, який передбачає 
проведення ініціативних перевірок ви-
щестоящими органами виконавчої влади 
діяльності нижчестоящих, притягнення до 
відповідальності осіб, які порушили кон-
ституційні права та свободи; в) адміністра-
тивно-юрисдикційна діяльність з розгляду 
скарг громадян [7, 36–38]. Одночасно вчені 
звертають увагу, що прокуратура забез-
печує захист конституційних прав і свобод 
громадян за допомогою особливого виду 
державної діяльності – нагляду від імені 
держави [7, 10]. Таким чином можна ствер-
джувати, що прокурорський нагляд поряд 
зі всіма згаданими є окремою формою 
правозахисної діяльності.

В той же час залишається невизначе-
ним, чи створює така ознака підстави для 
виділення окремої функції прокуратури. 
Для прикладу окремі вчені вважають, що в 
остаточному варіанті прокурорська функ-
ція поза кримінально-правовою сферою 
має мати назву «захист державних і сус-
пільних інтересів, прав та свобод людини 
і громадянина та їх представництво в суді 
у випадках, встановлених законом» [8, 11]. 
Тобто фактично має місце об’єднання 
традиційного нагляду за додержанням і 
застосуванням законів та функції пред-
ставництва iнтересiв громадян та держави 
в судi. На нашу думку, такий підхід не 
зовсім узгоджується із вже згаданою систе-
мою форм правозахисної діяльності. Так, 
по відношенню до прокурорських засобів 
правозахисту українські вчені ведуть мову 
про такі варіанти їх застосування: чисто 
судовий, чисто прокурорський і змішаний. 
У першому випадку зацікавлені особи самі 
звертаються до судів загальної юрисдикції. 
У другому випадку порушення усува-
ються за допомогою наглядових заходів 
прокуратури. У третьому випадку органи 
прокуратури є ініціаторами правозахисту 
в порядку судового представництва або бе-
руть участь у розгляді справ [10, 126–127]. 
Видається останні два положення підтвер-
джують необхідність виділення окремих 
функцій прокуратури для реалізації право-
захисту у двох різних за своєю природою 
сферах: а) адміністративній, де захист 
здійснюється за допомогою прокурор-
ського нагляду як окремої форми право-
захисної діяльності; б) процесуальній, де 
головним суб’єктом правозахисту є суд, а 
прокуратура, виконуючи свої функції, від-
повідно є складовою цього правозахисного 
механізму. У випадку бездіяльності адміні-
стративних засобів правозахисту нагляд є 
тим інструментом, який дозволяє розумно 
обрати найбільш ефективний варіант пра-
возахисного механізму: а) або захистити 
інтереси, ініціюючи адміністративні за-
ходи засобами прокурорського нагляду, не 
вдаючись при цьому до складної та довго-

Є.о. стояновський



вісник Академії адвокатури україни

186

число 3(22) 2011.

тривалої судової процедури б) або ініцію-
вати судовий захист через представництво 
публічного інтересу в межах цивільного, 
господарського, адміністративного чи кри-
мінального судочинства.

На нашу думку, саме здійснення 
правозахисної діяльності у певних спе-
цифічних формах, які можуть слугувати 
самостійними засобами правозахисту і є 
підставою для закріплення за відповід-
ним органом окремої функції. Що ж до 
іменування такої функції прокуратури, то 
на найбільш обґрунтовану її назву, на нашу 
думку, вказує вислів В.В. Росінського, який 
відмітив: «Безумовно, значне місце в кон-
ституційній системі захисту прав і свобод 
людини і громадянина займає судовий за-
хист, тим не менш державний захист прав 
громадян включає в себе функціонування 
і позасудового правозахисного механізму, в 
якому істотну роль відіграє і прокуратура 
(виділено нами – Є.С.) [7, 3]. Виділене по-
ложення в сукупності із вищенаведеними 
аргументами дозволяє нам запропонувати 
на законодавчому рівні закріпити за 
органами прокуратури дві функції поза 
кримінально-правовою сферою: 1) пред-
ставництво інтересів громадянина або 
держави в суді у випадках, визначених 
законом (в межах судового правозахис-
ного механізму); 2) позасудовий захист 
державних і суспільних інтересів, прав та 
свобод людини і громадянина громадян у 
випадках, визначених законом. При цьому 
друга функція в межах позасудового пра-
возахисного механізму реалізується саме у 
формі прокурорського нагляду. 

Окрім того, що прокурорський нагляд 
є однією з форм правозахисної діяльності 
прокуратури, цей термін вживається і в 
дещо іншому контексті. Справа в тому, що 
діяльність прокурора навіть в межах вико-
нання однієї функції є за своєю структурою 
достатньо складною, оскільки правозахисна 
діяльність прокуратури може здійснюва-
тися в багатьох сферах. Для позначення 
таких складових роботи в науці та практиці 
використовуються низка термінів, як-то: 

галузь, підгалузь, ділянка, напрям, тощо. 
При цьому підстави та  критерії для виді-
лення відповідних напрямів однозначно не 
визначені. На нашу думку, найголовнішою 
причиною виділення окремого напряму 
роботи є загрози для публічного інтересу. 
Для кожного державного органу протидія 
таким загрозам виражається у виконанні 
конкретних покладених на них обов’язків. 
І в плані розмежування таких компетенцій 
(наприклад, органів прокуратури і органів 
контролю) найголовнішим є виділення 
окремого специфічного інтересу кожного 
органу у конкретній сфері. Бюджетні пра-
вовідносини в цьому сенсі є найкращим 
прикладом. Адже через справедливий і 
раціональний розподіл публічних фінансів 
забезпечується функціонування всієї дер-
жави та суспільства. Водночас, якщо для 
органів бюджетного контролю згаданим 
інтересом є певне коло визначеної для них 
відповідальності, то інтерес прокуратури є 
більш високого порядку, оскільки полягає у 
належному функціонуванні бюджетної сис-
теми в цілому, зокрема в тих випадках, коли 
система державного контролю не виконує 
належним чином своїх завдань. Простіше 
кажучи, прокуратура захищає інтерес 
суспільства та кожного громадянина щодо 
того, щоб система контролю за держав-
ними фінансами функціонувала належним 
чином. При цьому у випадках виявлення 
недоліків прокуратура, завдяки володінню 
доступом як до судового, так і до поза-
судового правозахисного механізму, може 
як найповніше, раціональніше та ефек-
тивніше реалізовувати свій правозахисний 
потенціал. Очевидно, що аналогічним 
чином прокуратура захищає певний спектр 
публічного інтересу і у інших сферах, тому 
така властивість є загальною для всіх на-
прямів прокурорського нагляду. Для того 
ж, щоб чітко диференціювати ту чи іншу 
ділянку роботи, видається доцільним за-
стосувати таку озвучену вченими ознаку, 
як здійснення прокурором правозахисної 
діяльності у певній групі суспільних від-
носин [11, 31]. Адже саме в конкретній 
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сфері правовідносин зі всіма її класич-
ними складовими (об’єкт, суб’єкт, права 
і обов’язки) такі теоретичні конструкції 
науки прокурорського нагляду як завдання, 
предмет, об’єкт та межі нагляду, отримують 
відповідне змістове наповнення. З огляду 
на те, що бюджетні правовідносини в 
структурі соціальних відносин користу-
ються автономністю ми вважаємо, що про 
прокурорський нагляд за додержанням бю-
джетного законодавства можна також вести 
мову як про окремий напрям правозахисної 
діяльності прокуратури.

Підсумовуючи викладений матеріал, 
можна зробити наступні висновки. Право-
захист є системоутворюючим завданням 
для багатьох інститутів правової держави 
(органи законодавчої, судової, виконавчої 
влади, адвокатури, громадських організа-
цій), тому на інституціональному рівні за 
допомогою цього терміна важко диферен-
ціювати функції (компетенцію) окремих 
суб’єктів правозахисту (в тому числі і про-
куратури).

Правозахисна діяльність прокуратури в 
межах позасудового правозахисного меха-
нізму становить окремий елемент в функці-
ональній структурі діяльності прокуратури 
поза кримінально-правою сферою – позасу-
довий захист державних і суспільних інтер-
есів, прав та свобод людини і громадянина у 
випадках, визначених законом.

Прокурорський нагляд повинен роз-
глядатися як форма здійснення правоза-
хисної діяльності поряд із такими іншими 
її формами, як адміністративний контроль, 
судочинство, провадження за зверненнями 
громадян, громадський контроль, парла-
ментський контроль, діяльність омбуд-
смена, тощо.

В межах виконання окремої функції 
(позасудового захисту) прокурорський 
нагляд також може розглядатися в більш 
вузькому значенні як окремий напрям 
правозахисної діяльності прокуратури, 
коли він стосується окремої специфічної 
сфери правовідносин та спрямований на 
виконання спеціальних завдань.
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резюме
Статья посвящена исследованию проблем трансформации прокурорского надзора в 

функцию правозащитной направленности. Обосновывается, что прокурорский надзор за 
соблюдением бюджетного законодательства должен рассматриваться как отдельное на-
правление и форма правозащитной деятельности органов прокуратуры.

SUMMARY
The article deals with the problems of transformation of the prosecutor’s supervision 

function in the law protective direction. Substantiates that the prosecutor’s supervision over 
observance of the budgetary legislation must be considered as a separate direction and form of 
the prosecution law protection activity.

рекомендовано кафедрою 
кримінального процесу та криміналістики

Подано 29.08.2011.
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Стаття 6 Конституції України закрі-
плює принцип поділу влади на законодавчу, 
виконавчу та судову [9, 5]. Як зазначає 
В.Г. Гончаренко, конституційний принцип 
поділу влади на законодавчу, виконавчу 
та судову є вичерпним, про що свідчить 
сполучник «та». Влада у загальному ви-
гляді – це можливість і здатність справляти 
визначальний вплив на діяльність і по-
ведінку людей. Як складний соціальний 
феномен, вона має численні структурні та 
функціональні характеристики. Єдність, 
неподільність влади є одним із принципів 
її реалізації, втілення в реальні суспільні 
відносини. Оскільки влада за визначенням 
цілком і повністю належить народові, 
він не повинен ділити її з ким-небудь, бо 
інакше втрачається сам зміст, сутність су-
веренітету – його не можна мати частково. 
Лише народ, здійснюючи належну йому 
владу, визначає як, яким чином забез-
печити реалізацію свого національного, 
народного та державного суверенітету. В 
той же час багатоплановість і динамізм 
влади вимагають передачі владних повно-
важень представницьким органам за умови 
унеможливлення узурпації влади завдяки 
створенню для цього механізму чіткого роз-
межування повноважень, нормативізацію 
взаємних стримувань і співробітництва. 
Реалізація влади вимагає функціонального 

розмежування, поділяється не влада, а 
функції її здійснення [3, 21].

В даному контексті судова гілка влади 
– незалежна влада, що охороняє право, ви-
ступає арбітром у спорі про право, відправ-
ляє правосуддя. Роль судової влади полягає 
у стримуванні двох інших гілок влади у 
рамках права шляхом здійснення консти-
туційного нагляду і судового контролю за 
ними. Відповідно до ст. 124 Конституції 
України «правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами» [9, 38].

Здійснення правосуддя на засадах по-
ваги до честі та гідності, рівності перед 
законом і судом має забезпечуватись не 
тільки положеннями закону, а й усією 
судовою діяльністю. Суд зобов’язаний не 
тільки поважати честь і гідність усіх учас-
ників цивільного процесу, а й не допускати 
порушення цих прав з боку учасників про-
цесу.

Вимоги ст. 5 КПУ доповнюються 
Кодексом професійної етики суддів, за-
твердженим V з’їздом суддів. У ст. 7 цього 
Кодексу наголошується, що суддя пови-
нен здійснювати судочинство в межах і 
в порядку, визначених процесуальним 
законом, і виявляти при цьому тактовність, 
ввічливість, витримку й повагу до учасни-
ків судового процесу й інших осіб. У ст. 9 
цього кодексу наголошується, що суддя 
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під час здійснення правосуддя не повинен 
допускати проявів учасниками процесу чи 
іншими особами неповаги до людини за 
ознаками раси, статі, релігії, національ-
ності, політичних поглядів, соціально-еко-
номічного становища, фізичних вад тощо 
[11, 10–11].

Як вважає Д.Д. Луспеник, сприйняття 
суспільством судової влади залежить 
скоріше за все від таких її параметрів, як 
справедливість судових рішень, доступ-
ність правосуддя та його ефективність. Ав-
торитет судової влади залежить передусім 
від кожного судді [10, 383].

Правове підґрунтя діяльності адвока-
тури України забезпечує низка нормативно-
правових актів, що створюють відповідну 
систему законодавства про адвокатуру. На 
чолі з Конституцією України до законодав-
ства про адвокатуру України слід віднести 
такі нормативно-правові акти та доку-
менти, як Закон України «Про адвокатуру», 
Кримінальний та Кримінально-процесу-
альний кодекси, Цивільний та Цивільний 
процесуальний кодекси, Господарський 
та Господарський процесуальний кодекси, 
Кодекс адміністративного судочинства 
України, інші законодавчі акти, Правила 
адвокатської етики та статути адвокатських 
об’єднань [1, 18–21].

Слід зазначити, що основним джере-
лом інституту адвокатури є Закон України 
«Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. 
Цей Закон встановлює порядок здійснення 
адвокатської діяльності, що регулюється 
Конституцією України, Законом та іншими 
законодавчими актами. Ст. 4 Закону визна-
чає, що адвокатура України здійснює свою 
діяльність на принципах верховенства 
Закону, незалежності, демократизму, гума-
нізму та конфіденційності.

Принцип верховенства права в діяль-
ності адвокатури в Україні виражається в 
тому, що адвокати, представляючи права 
та законні інтереси громадян, повинні 
використовувати не заборонені законодав-
чими актами засоби та прийоми. Будь-яка 
діяльність адвоката не може суперечити 

чинному законодавству України та між-
народним нормам права, прийнятими та 
ратифікованими в Україні. Адвокат також 
не може приймати завідомо протизаконні 
доручення та використовувати неправо-
чинні засоби навіть для захисту законних 
інтересів своїх клієнтів.

Судовий захист прав, свобод та ін-
тересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, державних та суспільних 
інтересів здійснюється у спосіб, визна-
чений законами України (ст. 4 ЦПК). 
Як зазначає З.В. Ромовська, захистом є 
застосування міри державного примусу 
до особи, яка порушила чуже право або 
чужий інтерес [7, 39]. Наприклад, у статті 
18 СК міститься перелік основних спо-
собів захисту сімейних прав та інтересів 
[7, 39–41].

У ст. 16 ЦК України подано перелік 
способів захисту цивільних прав. При 
цьому зазначено, що суд може захистити 
цивільне право або інтерес іншим спо-
собом, що встановлений договором або 
законом [15, 8–9]. 

Відповідно до ст. 55 Конституції 
України кожен має право будь-якими неза-
бороненими законом способами захищати 
свої права та свободи від порушень і 
протиправних посягань. Тобто кожному 
надано право на самозахист. Самозахистом 
є вчинення самою особою, право якої по-
рушено, дій, спрямованих на відновлення 
свого права. 

Право на самозахист не виключає права 
на звернення до суду. Відповідно до ст. 20 
ЦК нездійснення особою права на захист 
не є підставою для припинення цивільного 
права, що порушене, крім випадків, вста-
новлених законом. Право на захист особа 
здійснює на свій розсуд [15, 10].

Відносини «адвокат – суд» повинні 
базуватися насамперед на взаємній повазі 
судді та адвоката. Як адвокати, так і судді 
виконують вищу соціальну місію, делего-
вану їм державою, – захист прав людини. 
Але слід відзначити, що на практиці до-
сить часто можна зустріти випадки непри-
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пустимої поведінки як судді, так і адвоката 
в процесі.

Хто був учасником розгляду цивільних 
справ, особливо в останнє десятиріччя, 
мабуть, звертав увагу на той стан, в якому 
перебувають відносини між адвокатом або 
представником з однієї сторони та судом 
– з іншої. М’яко кажучи, такі відносини 
можна характеризувати абсолютним па-
нуванням суду у процесі. Це положення 
зрозуміле, оскільки недарма судова влада 
є одним із тих інститутів, які проголошені 
Конституцією України [9]. Але в такому 
разі мається на увазі не абсолютність влади 
суду у процесі, а загальнообов’язковість 
виконання рішень суду [14, 179]!

Доцільно звернутися до ЦПК Укра-
їни, яким визначено повноваження суду 
у судовому засіданні. Так, у ст. 160 ЦПК 
встановлено, що у судовому засіданні має 
дотримуватися певний, визначений зако-
ном, порядок. Керівництво ходом судового 
засідання здійснює головуючий, який наді-
лений для цього відповідними повноважен-
нями. Саме на головуючого покладається 
обов’язок забезпечувати дотримання послі-
довності та порядку вчинення процесуаль-
них дій і забезпечення повного, всебічного 
та об’єктивного з’ясування обставин спра-
ви, разом з тим і усунення від судового роз-
гляду всього, що не має істотного значення 
для вирішення справи. Суддя також має 
забезпечувати об’єктивний, незалежний 
виховний рівень судового процесу. Крім 
того, головуючий вживає необхідних захо-
дів до забезпечення повною мірою вимог 
процесуального законодавства, з метою 
забезпечення належного порядку у судово-
му засіданні. Заходи процесуального при-
мусу встановлено у ст. 90–94 глави 9 ЦПК 
[6, 218–221]. Судова процедура вимагає 
чіткого виконання правил в суді з боку всіх 
учасників судового процесу. Для забезпе-
чення ефективної діяльності суду від учас-
ників процесу вимагається певний рівень 
правової поведінки та відповідна культура 
юридичної практики і професійної право-
вої культури, насамперед з боку суду, адво-

ката, прокурора. Однак у суду мають бути 
механізми певного примусу для підтриман-
ня порядку в судовому засіданні, тобто впо-
рядкування поведінки людей за допомогою 
заходів процесуального примусу. Заходами 
процесуально примусу є встановлені ЦПК 
дії, що застосовуються судом до порушни-
ків правил поведінки в суді, або осіб, які 
протиправно перешкоджають здійсненню 
цивільного судочинства. При тому заходи 
процесуального примусу застосовуються 
судом негайно після вчинення порушення 
шляхом постановлення ухвали [6, 218]. 

Як бачимо, досить значні повнова-
ження. Проте законодавець передбачив у 
ч. 3 ст. 160 ЦПК засоби боротьби із зло-
вживанням процесуальними правами та 
способи реагування на неправильні дії го-
ловуючого в судовому процесі. 

Дуже важливою нормою є право у 
будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, 
а також свідків, експертів, спеціалістів, пе-
рекладачів подати заперечення щодо дій 
головуючого. Такі заперечення заносяться 
до журналу судового засідання і про їх 
прийняття чи відхилення суд постановляє 
ухвалу. Вважаю, що такі заперечення до-
цільно подавати у письмовій формі, ого-
лошуючи їх з дозволу суду. Таке право 
важлива гарантія об’єктивності судового 
процесу [6, 346].

Щодо процесуальних заперечень. 
У ст. 13 ЦК закріплено концепцію зло-
вживання правом, відповідно до якої за-
боронено здійснення прав із наміром 
спричинити шкоду іншій особі, зловжи-
вання правом в інших формах, зобов’язано 
особу під час здійснення прав дотриму-
ватись моральних засад суспільства та не 
порушувати прав інших осіб [15, 7–8]. У 
ст. 27 ЦПК осіб, які беруть участь у справі, 
зобов’язано добросовісно здійснювати 
свої процесуальні права і виконувати свої 
процесуальні обов’язки [6, 92–93]. На під-
ставі системного аналізу ст. 13 ЦК та ст. 27 
ЦПК можна сформулювати добросовіс-
ність як таку реалізацію прав і виконання 
обов’язків, що передбачають користування 
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правами за призначенням, здійснення 
обов’язків у межах, визначених законодав-
ством, недопустимість посягання на права 
інших учасників цивільного процесу, за-
борону зловживати наданими правами 
[6, 347].

Практикуючими юристами вживається 
поняття «процесуальна диверсія», яке нале-
жить до сфери процесуальної тактики і тех-
ніки. Прихильники процесуальної диверсії 
стоять на позиції виправданого застосу-
вання процесуальної диверсії як ефектив-
ної реакції на формально конструктивні, 
тобто спрямовані на розв’язання спору дії 
іншої сторони, що мають усі ознаки зло-
вживання процесуальним правом [13].

Одним із способів боротьби зі зло-
вживанням процесуальними правами мо-
жуть бути процесуальні заперечення, які 
в судовій практиці США, Росії та Європи 
прижилися і є невід’ємною частиною судо-
вого засідання. У цивільному процесі для 
сторони (або її представника) виникає по-
треба негайно реагувати на неправильні дії 
опонента (неетичні висловлювання щодо 
сторони, навідні запитання, заборонені 
процесом, висловлення своєї позиції за-
мість запитання до свідка тощо).

У таких випадках адвокат (представник 
другої сторони) заявляє протест (напри-
клад, «протестую – це навідне запитання»), 
а суддя коротко вирішує: «протест при-
ймається» або «протест відхиляється». За-
мість слова «протест» можна вжити більш 
прозоре слово «заперечую», яку, власне, і є 
у ст. 27 ЦПК. Уведення в судову практику 
України таких формул дає можливість 
своєчасно усунути з процесу неналежні 
докази, не допустити навідні запитання 
або ж усунути інші порушення процесу.

Адвокат, що заявляє заперечення, має 
викласти і коротко обґрунтувати його. В 
судовій практиці США це виглядає так: 
«заявляю заперечення, Ваша честь, пока-
зання з чужих слів!». Якщо на думку судді 
заперечення правомірне або явно непра-
вильне, то суддя одразу виносить рішення, 
навіть не вислуховуючи аргументи проти-

лежної сторони. Правомірне заперечення 
буде «прийняте» (sustained), а неправильне 
– «відхилене» (overruled) [6, 348].

Відповідно до ст. 27 ЦПК сторона може 
подавати заперечення проти клопотань, до-
водів і міркувань інших осіб. Таким чином, 
право на протест як засіб реагування на 
неправильні дії другої сторони або іншого 
учасника процесу ґрунтується на повно-
важеннях, визначених законом. Протест 
– рішуче заперечення чого-небудь, катего-
рична заява про незгоду з кимось, чимось, 
про небажаність чого-небудь [2, 1172].

Якщо своєчасно не зупинити сторону, 
яка ставить навідне запитання, тобто 
здійснює підказку свідкові, підпитує його 
додатковою інформацією, то це може ви-
кривити картину процесу, а допущення не-
етичних висловлювань зриває нормальний 
хід судового засідання.

У суддів України немає відповідних 
навичок, тому на заявлений протест може 
послідувати негативна реакція судді і навіть 
зауваження особі, яка зробила таку заяву, 
виходячи з правила, що порядок у судовому 
засідання підтримую головуючий. Між 
тим заявлення протесту щодо дій інших 
учасників процесу (крім судді) – нормальна, 
передбачена законом, дія [6, 348].

Як відбувається на практиці, багатьом 
адвокатам, юристам відомо, деякі судді 
ставляться без будь-якої поваги до учасни-
ків процесу. Якщо судді імпонує позиція 
сторони (цей вираз можна сприймати ба-
гатозначно), то він з «усією міццю судової 
влади» накидається на іншу сторону. При 
цьому можуть застосовуватись переби-
вання промови адвоката, сторони, показань 
свідків шляхом уточнення якихось дрібних 
обставин, спонукання до швидкого вислов-
лювання, виявлення неповаги до адвоката, 
сторони підвищенням на них голосу, засто-
сування зауважень двозначного характеру 
тощо. Також можуть вживатися такі вирази: 
«доки ви в моїй справі, то будете слухати 
мене, і я керуватиму процесом», «не треба 
тут проводити політику», «досить висту-
пати, мені Ваша позиція зрозуміла», «я не 
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повинен проводити в судовому засіданні 
юридичний лікбез» і подібні [14, 180].

Вищим проявом професіоналізму судді 
у процесі є відсутність будь-яких емоцій, 
підтримання належного порядку в судо-
вому засіданні, грамотне ведення процесу, 
коли ставлення судді до будь-кого із сторін 
практично прочитати неможливо.

На практиці непоганий спосіб «при-
спати» активність адвоката застосовують 
деякі судді – це виявлення до нього зо-
внішньої прихильності, а до супротивної 
сторони – неповаги. Тому винесене судом 
в подальшому рішення про відмову в задо-
воленні заявлених позовних вимог буває 
несподіваним для адвоката, але зробити 
щось іноді дуже складно, адже його ви-
словлювання були короткими, не дуже 
обґрунтованими, оскільки з поведінки суду 
можна було припустити, що справу уже ви-
грано. Така ситуація в юридичній практиці 
зустрічається рідко, оскільки більшість 
суддів намагається керувати «процесом», 
«нав’язуючи» адвокату боротьбу, пре-
сингуючи вищезазначеними способами 
під час виступів, відмовляючи у заявлених 
клопотаннях. Нерідко навіть робилися 
спроби порушувати дисциплінарне про-
вадження проти адвоката.

Переваги зовнішньої схильності до по-
зицій певної сторони, коли зовнішня пере-
вага віддається не тій позиції, яка імпонує 
судді, для адвоката гірша, оскільки він 
розслаблюється і своєчасно не реагує на 
заперечення іншої сторони, сподіваючись 
на підтримку судді. У багатьох випадках, 
коли така ситуація виникає у суді, адвокат 
не може бути шокований майбутнім рішен-
ням, оскільки не підсилює свої позиції, 
а згодом у процесуальних документах 
знайти аргументи на користь скасування 
рішення дуже складно.

Тому наведені типи взаємовідносин 
адвоката з судом дуже складно відрізнити в 
процесі, але для того, щоб не залежати від 
ставлення суду та гарантувати себе від не-
сподіванок, доцільно постійно працювати 
над удосконаленням своєї позиції [14, 181].

Суддя не повинен висловлювати своє 
ставлення та свої спостереження у справі 
раніше, ніж прийде час виносити рішення. 
Жодна стаття ЦПК не дає таких повно-
важень суду. Краще і судді, і сторонам, які 
сперечаються про обставини справи, коли 
суддя не вступає в дискусію і не «нав’язує» 
власної думки. Активна позиція суду має 
стосуватися обставин справи, виявитися 
при допиті свідків, аналізі інших доказів, 
але щодо остаточних висновків, які стосу-
ються обґрунтованості позову, недійсності 
певного правочину, передчасно заявляти 
недоцільно, оскільки такі висловлювання, 
хоча й не потрапляють до протоколу судо-
вого засідання, але можуть бути записані 
на диктофон і свідчитимуть як мінімум 
про некоректність дій судді та його неком-
петентність. 

Нерідко бувають відкрито ворожі від-
носини судді до адвоката як особи або до 
його позиції по даній справі. Але під час 
розгляду справи між адвокатом та суддею 
нічого особистого бути не може, тому й 
не треба створювати для цього підстави. 
Штучно можна довести адвоката до осо-
бистого протистояння з судом, але для 
цього суд має вийти за межі процедури: 
підвищувати на нього безпідставно голос, 
надавати можливість стороні, незважаючи 
на протести адвоката, ставити некоректні 
запитання його клієнту, які адвокат про-
сив відвести. Адже адвокат має захищати 
інтереси клієнта, і якщо він обґрунтує 
некоректність запитання, то та особа, яка 
його ставить, має довести доцільність 
отримання відповіді на нього.

У сучасному позовному провадженні 
роль суду не зводиться до ролі «сторон-
нього спостерігача» або арбітра, який лише 
говорить: «Розійдіться, шановні адвокати» 
(за термінологією «брек»), оскільки суд 
має право безпосередньо запитувати 
сторони, свідків з певною метою – дійти 
власних висновків, а не тільки отримати 
«готову» відповідь від адвокатів. Більше 
того, суд має сприяти обом сторонам у до-
веденні тих чи інших обставин, крім того, 
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наводити порядок у судовому засіданні і 
вчасно закликати всіх присутніх до корек-
тної поведінки [14, 183].

Якщо проаналізувати правила адвокат-
ської етики та етики суддів, то можна зна-
йти досить багато цікавих положень. Так, 
адвокат не повинен залишати без уваги по-
рушення закону, нетактовне і зневажливе 
ставлення суду та інших учасників процесу 
до його клієнта, його самого, адвокатури в 
цілому, і повинен реагувати га відповідні 
дії у формах, передбачених чинним зако-
нодавством, ч. 2 ст. 54 Правил адвокатської 
етики, схвалених Вищою кваліфікаційною 
комісією адвокатури при Кабінеті Міні-
стрів від 1 жовтня 1999 р. (протокол № 6/VI 
від 1–2 жовтня 1999 р.). Отже, адвокат має 
всебічно захищати клієнта, навіть від суду 
[12, 168–169].

Правила адвокатської етики також 
рекомендують і зобов’язують адвоката 
бути наполегливим і принциповим у від-
стоюванні інтересів клієнта в суді, не по-
ступатися своєю незалежністю у захисті 
і представництві прав і інтересів клієнта, 
але і не погіршувати стосунків із судом. 
Цікавою для аналізу в контексті діяльності 
суду є ст. 7 Кодексу професійної етики 
судді [8, 9–10], зокрема суддя повинен 
здійснювати судочинство в межах та в 
порядку, визначених процесуальним За-
коном, і виявляти при цьому тактовність, 
ввічливість, витримку й повагу до учасни-
ків судового процесу та інших осіб. Отже, 
незалежно від того, подобається адвокат, 
його позиція або його клієнт судді, він 
має виявляти «тактовність, ввічливість, 
витримку й повагу до учасників процесу» 
[8, 9–10]. Адвокат є учасником цивільного 
процесу, а тому вправі розраховувати на 
таку повагу або хоча б зовнішній вияв її. 
При цьому будь-яких обумовлень кваліфі-
кації адвоката Кодексом не передбачено. 
Крім того, судді повинні пам’ятати, що ад-
вокат насамперед діє в інтересах свого клі-
єнта, при цьому має право користуватися 
усіма дозволеними способами здійснення 
функцій правозахисту та представництва, 

які не суперечать діючому законодавству. 
Сам адвокат моделює стратегію та тактику 
своєї поведінки, правової позиції у справі, 
оскільки він персонально нестиме відпо-
відальність за свої дії, якщо вони будуть 
недобросовісними щодо клієнта [14, 184].

Характерно й те, що Кодекс про-
фесійної етики судді вміщує 12 статей, 
а Правила адвокатської етики – 81 
статтю. Виходить, що до етики адвоката 
висувається значно більше вимог, ніж до 
етики судді, і це при тому, що адвокат, по-
рівняно із суддею, не наділений владою. 
Незначний і формальний виняток з його 
правила обумовлено у ст. 6 Закону України 
«Про адвокатуру», де до прав адвоката 
віднесено запитування і отримання до-
кументів або їх копій від підприємств, в 
установах, організаціях, об’єднань, а від 
громадян – за їх згодою; ознайомлення на 
підприємствах, в установах, організаціях 
з необхідними для виконання доручення 
документами і матеріалами, за винятком 
тих, таємниця яких охороняється законом. 
Але немає механізму відповідальності за 
ненадання відповідної інформації за за-
питом, тому таке право існує формально 
[5, 33–41].

Прийнято вважати, що напруга у від-
носинах між адвокатом та судом лежить 
в іншій площині. Суддя не є «хазяїном» 
в цивільному провадженні та не уосо-
блює судової влади, а являється уповно-
важеною державою особою на здійснення 
правосуддя. Тому владу така особа має 
застосовувати лише у тих випадках, коли 
це потрібно, а не тоді, коли адвокат або 
представник не подобається. Іноді дуже 
складно спрямовувати адвокатові своїх 
клієнтів від явної непокори та виявлення 
неповаги до суду, навіть доводиться під 
столом штовхати, щоб вони припинили 
необережні висловлювання, а потім пояс-
нювати їм, чому адвокат і клієнт не можуть 
відповісти на образу судді [14, 187]. 

Як суддя, так і адвокат покликані захи-
щати права громадян та юридичних осіб, 
але емоційне навантаження також слід 
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висловлювати в коректній формі. Деяким 
суддям, мабуть, важко зрозуміти і адвока-
тів, які не здатні пояснити клієнту, чому 
суд постановив рішення не відповідно до 
матеріалів справи, не взяв до уваги певних 
обставин справи, не мотивував свого рі-
шення. Впливати ж на клієнта, який витра-
чає свої кошти на судовий розгляд справи, 
а потім нерви – після отримання рішення, 
складно. 

Тому необхідно хоча б у судовому за-
сіданні не порушувати принципи взаємної 
поваги, оскільки навіть з високих трибун 
останнім часом висловлюється різкі за-
уваження про рівень правосуддя в Україні.

Зрозуміло, що опосередковано, це по-
яснення стосується і адвокатського «кор-
пусу», оскільки саме адвокати мають 
відстоювати позицію громадянина в суді. 
Але це загальна оцінка, що стосується того 

враження, яке складається з діяльності, на 
жаль, вкрай некомпетентних суддів, рішен-
ня яких і обурюють громадян і посадовців.

Адвокату має бути притаманний висо-
кий професіоналізм та моральність. Але 
такі риси він повинен виховувати насам-
перед у собі сам. Ці дві риси мають бути 
нерозривно поєднані. Моральність – це 
фактор, який відіграє досить важливу роль 
у відносинах з клієнтом. Тому, здійснюючи 
представництво інтересів особи у суді, 
адвокат повинен спрямовувати всю свою 
професійну діяльність, щоб не нашкодити 
клієнту, формуючи відносини із судом, він 
повинен цю обставину враховувати.

Слід пам’ятати, що адвокат не може 
бути реальним та ефективним правоза-
хисником наодинці, він є частиною ме-
ханізму, що охороняє право. Адвокатура 
необхідна так, як і правосуддя [14, 188].
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резюме
В статье исследованы и проанализированы процессуальные отношения в свете 

морально-этических норм на принципах верховенства права между адвокатом и судом 
в гражданском судопроизводстве, обоснована необходимость реализации построения 
взаимоотношений на принципах взаимного уважения.

SUMMARY
The processal relationship between the lawyer and justice in the based on law civil proceedings 

are investigated and analyzed in this article in the moral norms light. There is substantiated the 
necessity of the realization of the building relationships based on the mutual respect.

рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу 
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Питанням підсудності спорів, обтя-
жених іноземним елементом, присвячена 
значна кількість робіт як іноземних, так 
і вітчизняних авторів. Взагалі тема під-
судності спорів, обтяжених іноземним 
елементом, разом з проблематикою ви-
знання та виконання іноземних судових 
рішень, є однією з найбільш привабливих 
для дослідників міжнародного цивільного 
процесу. В той же час питанням визна-
чення підсудності в двосторонніх між-
народних договорах України про правову 
допомогу приділено, на наш погляд, не-
заслужено мало уваги, хоча масив норм з 
питань підсудності у вказаних договорах 
є досить великій – він найбільший зі всіх 
міжнародно-правових джерел і потребує 
системного дослідження. 

Питанням юрисдикції в двосторонніх 
міжнародних договорах України про пра-
вову допомогу приділено увагу в роботах 
Ю. Черняк, яка досліджувала норми між-
народних договорів щодо підсудності 
спорів з іноземним елементом порівняно 
з нормами багатосторонніх договорів, 
укладених в рамках СНД та документами 
ЄС [12, 181–188; 10, 108–166], В. Бігуна, 
що розглядав різні складові цих договорів 
у контексті розгляду різних питань міжна-
родного цивільного процесу [1, 281–305]. 
У вказаних роботах розглядаються питання 

підсудності або в цілому, або в порівнянні 
з нормативними актами ЄС та багатосто-
ронніми конвенціями СНД, або в контексті 
порівняння норм цих договорів з нормами 
національного законодавства. 

В цієї статті автор має на меті вивчити 
та показати основні підходи, покладені в 
основу норм міжнародних договорів про 
правову допомогу, що регулюють питання 
підсудності спорів з іноземним елементом.  

З приводу термінології, що буде ви-
користовуватися в цій статті, необхідно 
зауважити, що термін «підсудність» засто-
совуватиметься при розгляді та вирішенні 
питання віднесення спору, що виник між 
суб’єктами права різних країн, до юрис-
дикції судових органів певної країни, тобто 
відповідь на питання: судовим органам 
якої країни певний спір підсудний. Термін 
«юрисдикція» буде застосовуватися до ви-
значення наявності у судів певної країни 
відповідних прав, передбачених законодав-
ством або міжнародним договором, роз-
глядати певний спір, обтяжений іноземним 
елементом, та виносити по цьому спору 
рішення. 

Питання визначення підсудності спо-
рів, що виникають з цивільних та комер-
ційних відносин, обтяжених іноземним 
елементом, вирішуються (регулюються) 
як нормами національного (внутрішнього) 
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законодавства України та інших країн, так 
і нормами міжнародних договорів, як дво-
сторонніх, так і багатосторонніх, укладе-
них Україною з іншими країнами. 

До багатосторонніх договорів, в яких 
регулюються питання підсудності, і учас-
ницею яких є Україна, можна віднести, 
багатосторонні міжнародні договори, 
укладені в рамках СНД [11; 9], міжнародні 
конвенції, що регулюють певні галузі між-
народного співробітництва, такі як Вар-
шавська Конвенція з уніфікації деяких 
правил, які стосуються міжнародних пові-
тряних перевезень 1929 р., інші конвенції. 

До двосторонніх міжнародних дого-
ворів, в яких вирішуються питання юрис-
дикції, ми маємо в першу чергу віднести 
двосторонні договори про правову допо-
могу в цивільних, сімейних, комерційних 
та кримінальних справах. 

Питання міжнародної підсудності в 
договорах про правову допомогу

За критерієм наявності, характеру та 
способів регулювання питань міжнародної 
підсудності справ з іноземним елементом, 
всі двосторонні договори про правову до-
помогу, які є чинними для України, можна 
поділити на три групи. 

До першої групи слід віднести ті дого-
вори, які взагалі не містять норм, що регу-
люють питання міжнародної підсудності. 
До таких договорів належать договори про 
правову допомогу в цивільних справах, 
укладені між Україною з Республікою Бол-
гарія, Угорщиною, Грецією, Ісламською 
Республікою Іран тощо. До другої групи 
належать договори, які містять норми 
щодо міжнародної підсудності, але ці 
норми згруповані в одній статті такого до-
говору. До договорів, що належать до цієї 
групи, слід віднести, наприклад, Угоду про 
правову допомогу в цивільних справах між 
Україною та Республікою Кіпр, яка містить 
окрему ст. 17 [2, 497–506], в якій врегу-
льовані питання міжнародної підсудності, 
тобто викладені критерії, за наявності 
яких суд відповідної договірної держави 
має право розглядати спір за участю осіб 

– резидентів держав-учасниць. До третьої 
групи, до речі, найбільшою за чисель-
ністю, треба віднести договори, в яких 
норми, що регулюють питання міжнарод-
ної підсудності, містяться в різних статтях, 
присвячених регулюванню окремих пра-
вовідносин з іноземним елементом. Таки 
договори укладені Україною з Чеською 
Республікою, Латвією, естонією, Руму-
нією, Кубою, КНДР та іншими країнами. 
Структура таких договорів наступна: одна 
або декілька статей присвячені загальним 
питанням підсудності, наприклад, закрі-
пленню принципу lis alibi pendens, а в стат-
тях договору, які присвячені встановленню 
права, що має застосовуватися до окремих 
видів правовідносин, також містяться 
норми щодо юрисдикції судів країн-учас-
ниць відповідного договору у справах, що 
можуть виникнути з таких правовідносин.

Правила підсудності, що встановлені 
договорами про правову допомогу. загальні 
правила

До загальних правил, за якими вста-
новлюється підсудність того чи іншого 
спору, треба віднести наступні: по-перше, 
обумовленість підсудності місцем знахо-
дження відповідача – місцем проживання 
фізичної особи-відповідача та місцем 
знаходження органу управління, пред-
ставництва чи філії юридичної особи – від-
повідача. Це загальне правило визначення 
підсудності застосовується у всіх випадках, 
якщо інше правило не встановлено іншими 
статтями відповідного договору.

По-друге, визначення підсудності на 
підставі письмової угоди між сторонами 
спірних відносин. Стосовно цього пра-
вила деякими договорами встановлюється 
застереження, згідно з яким в разі оспо-
рювання з боку відповідача юрисдикції, 
обраної сторонами в угоді між собою, до 
початку розгляду справи, суд зобов’язаний 
припинити провадження у справі. Це за-
стереження свідчить про те, що правило 
визначення підсудності за угодою сторін, 
закріплює (а) припустимість договірної 
підсудності; (в) визначення її виключного 
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характеру щодо інших правил встанов-
лення або визначення підсудності та (с) пе-
реважного права відмови від виконання цієї 
угоди з боку відповідача над обов’язковою 
силою цієї угоди. 

По-третє, правило lis alibi pendens, 
згідно з яким в разі порушення в суді од-
нієї договірної держави справи між тими 
ж сторонами, з того ж самого предмета та 
з тих самих підстав, суд іншої договірної 
держави, в разі звернення до нього, має 
припинити провадження у справі. Прин-
цип або правило lis alibi pendens є загаль-
новизнаним правилом, що застосовується 
судами різних країн при вирішенні пи-
тання наявності у них юрисдикції щодо 
певного спору. Це правило закріплюється 
не лише в міжнародних договорах, а й в 
національному законодавстві багатьох 
країн. Визнаючи правило lis alibi pendens 
як одне з фундаментальних при визначенні 
підсудності, різні договори про правову 
допомогу по-різному формулюють про-
цесуальні наслідки його застосування. 
Наприклад, п. 4 ст. 20 Договору між Укра-
їною та Латвійською Республікою вказує, 
що «у випадку порушення провадження 
у справі між тими ж сторонами, про той 
же предмет і на тих же підставах у судах 
обох Договірних Сторін, компетентних 
відповідно до даного Договору, суд, який 
порушив справу пізніше, припиняє прова-
дження» [3, 217], а п. 2 ст. 21 Договору між 
Україною та Чеською Республікою «якщо 
одну і ту ж справу (між тими самими учас-
никами, з одного і того ж предмета, з тих 
самих підстав) було порушено в органах 
юстиції обох Договірних Сторін, компе-
тенцію котрих встановлює цей Договір, 
орган юстиції, який порушив справу піз-
ніше, залишає її без розгляду» [4, 411] і п. 2 
ст. 21 Договору між Україною та Румунією 
вказує, що «якщо порушено справу з того 
самого предмета і з тих самих підстав між 
тими самими сторонами у двох судах, при 
цьому кожен перебуває на території другої 
Договірної Сторони, причому справу по-
рушено відповідно до положень цього До-

говору, то суд, що порушив справу пізніше, 
закриває справу після отримання підтвер-
дження того, що суд, який порушив справу 
раніше, оголосив свою компетенцію» [5]. 
Кожен за наведених договорів передбачає 
різні процесуальні наслідки застосування 
правила lis alibi pendens. В таких обста-
винах говорити про впровадження уніфі-
кованого (єдиного) підходу в застосуванні 
цього правила в договорах про правову 
допомогу, укладених Україною, не можна. 
До речі, норми нашого національного зако-
нодавства про міжнародне приватне право, 
що регулює питання підсудності справ з 
іноземним елементом, встановлює взагалі 
інші правові наслідки застосування пра-
вила lis alibi pendens – «суд відмовляє у від-
критті провадження у справі, якщо у суді 
чи іншому юрисдикційному органі іно-
земної держави є справа із спору між тими 
самими сторонам, про той самий предмет 
і з тих самих підстав» [8]. Все це свідчить 
про відсутність єдиного підходу у встанов-
ленні наслідків застосування правила lis 
alibi pendens, які б забезпечували і уник-
нення конфлікту юрисдикцій та конфлікту 
судових рішень (саме в цьому мета існу-
вання цього правила) і належний форум 
для вирішення спору, що виник. Норми, 
які регулюють правило lis alibi pendens у 
міжнародних договорах та національному 
законодавстві України, потребують до-
опрацювання та уніфікації для досягнення 
вказаної мети. 

спеціальні правила визначення підсуд-
ності

Правило громадянства. Це правило за-
стосовується в багатьох видах справ, таких 
як справи щодо визнання осіб недієздат-
ними або обмежено дієздатними, визна-
ння їх безвісно відсутніми або оголошення 
померлими. Це справи, які стосуються 
особистого статусу фізичних осіб. Також 
це правило застосовується у справах про 
розірвання шлюбу та роздільне прожи-
вання подружжя, якщо вони обидва мають 
громадянство однієї договірної держави, 
в справах про встановлення батьківства, 
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усиновлення, скасування та визнання 
всиновлення недійсним (сімейні справи), 
успадкування рухомого майна (спадкові 
справи) тощо. 

Правило місця знаходження речі. Це 
правило застосовується при визначенні 
підсудності спорів щодо права власності 
на нерухоме майно, у справах про успад-
кування нерухомого майна та справах, що 
виникають з договірних відносин, якщо 
спір стосується нерухомого майна. Як ви-
дно, це правило застосовується до спірних 
відносин різного виду: майнових, договір-
них, спадкових, але предметом спору чи 
об’єктом спірних правовідносин є нерухо-
ма річ. 

Правило місця вчинення події. Це пра-
вило застосовується переважно у справах 
про відшкодування шкоди, що виникла не 
з договірних відносин. Це правило закрі-
плюється у ст. 35 Договору між Україною 
та Республікою Польща [6, 93], ст. 49 
Договору між Україною та Чеською Респу-
блікою [4, 420–421] та ст. 29 Договору між 
Україною та Туреччиною [7, 392]. 

Правило зв’язку з правом, що має за-
стосовуватися до спірних правовідносин. 
Це дуже розповсюджений підхід у вста-
новленні підсудності, який застосовується 
в багатьох договорах про правову допо-
могу. Договір між Україною та Чеською 
Республікою, наприклад, передбачає, що 
«при розгляді справ про відшкодування 
шкоди компетентними є органи юстиції 
тієї Договірної Сторони, законодавство 
якої застосовуватиметься відповідно до 
п. 1 цієї статті» [6, 421], тобто законодав-
ство країни, на території якої сталося по-
дія, що стала підставою для відшкодування 
шкоди. Це правило застосовується в різних 
за видом правовідносинах і слугує, на 
наш погляд, (а) полегшенню процедури 
визначення юрисдикції не за допомогою 
традиційних прив’язок чи правил, а за до-
помогою прив’язки до права, що має засто-
совуватися до спірних правовідносин і яке, 
в свою чергу, визначається за допомогою 
певних прив’язок, (б) для забезпечення 

поєднання таких інститутів як юрисдикція 
та право, що підлягає застосуванню. На-
приклад, п. 1 ст. 50 Договору між Україною 
та Чеською Республікою вказує, що «право 
власності на нерухоме майно регулюється 
законодавством тієї Договірної Сторони, 
на території якої знаходиться це майно», 
а п. 3 цієї статті вказує, що «при розгляді 
справ стосовно визначення права власності 
на майно, зазначене у пункті 1 цієї статті, 
компетентним є суди тієї Договірної Сто-
рони, законодавство якої застосовувати-
меться» [4, 421].  

Іноді в договорах застосовується та-
кож, умовно кажучи, зворотна прив’язка. 
Пункт 1 ст. 27 Договору між Україною 
та Чеською Республікою вказує, що «для 
визнання особи безвісно відсутньою чи 
оголошення померлою … компетентним 
є орган юстиції тієї Договірної Сторони, 
громадянином якої ця особа була…», а 
п. 3 цієї статті встановлює, що «при роз-
гляді питань, згадуваних у пунктах 1 та 2 
цієї статті, органи юстиції застосовують 
законодавство своєї країни» [4, 414]. Тим 
самим спочатку вирішується питання 
підсудності певної категорії спорів, а вже 
згодом встановлюється, що визначені в 
такій спосіб суди мають застосовувати за-
конодавство власної країни.

Незважаючи на те, що вказане правило 
не можна розглядати як самостійне, бо воно 
використовує прив’язку опосередковано за 
допомогою прив’язки, якою визначається 
застосовне матеріальне право, застосування 
цього правила в міжнародних договорах, на 
нашу думку, є дуже корисним та перспек-
тивним з наступних міркувань. По-перше, з 
технічної точки зору це полегшує складання 
відповідних договірних норм, дозволяє не 
обтяжувати договори додатковими поло-
женнями; по-друге, як вже було вказано, по-
єднує два важливих інститути: юрисдикція 
судів, що мають право розглядати спір та 
право, що має цими судами застосовуватися. 
В разі застосування таких прив’язок і суди, і 
застосовне право належать одній країні, що 
створює найбільш сприятливі умови роз-
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гляду та вирішення справ, бо суди звичайно 
краще обізнані у праві власної держави, ніж 
в іноземному праві.  

Альтернативна підсудність
Це правило теж застосовується в різних 

видах спірних правовідносин, що є предме-
том регулювання договорами про правову 
допомогу. Згідно з цим правилом позиваче-
ві надається право вибору: до судових ор-
ганів якої з держав-учасниць договору він 
звертатися за захистом своїх порушених 
прав та інтересів. Прикладом такого виду 
підсудності може бути п. 5 ст. 48 Догово-
ру між Україною та Чеською Республікою, 
яка встановлює, що справи з вирішення 
спорів, що виникають з договірних відно-
син, компетентний вирішувати орган юс-
тиції тієї Договірної Сторони, на території 
якої має місце проживання, перебування чи 
знаходження відповідач або знаходиться 
спірне нерухоме майно [4, 420]. На прак-
тиці відбувається так: якщо місцезнахо-
дження відповідача та місцезнаходження 
нерухомої речі співпадають (знаходяться 
в одній державі), то альтернативи не вини-
кає, а якщо ні – то така альтернатива ви-
никає, якою позивач може скористатися на 
свій розсуд. Правило альтернативної під-
судності закріплено також у ст. 33 Догово-
ру між Україною та Румунією, яка вказує, 
що «компетентна установа …, на території 
якої мав місце факт, будь-яка інша обстави-
на, що стала підставою для відшкодування 
шкоди. У рівній мірі компетентною є уста-
нова юстиції …, на території якої проживає 
відповідач» [5]. 

При встановлені альтернативи для 
визначення підсудності «на вибір позива-

чеві» надається два правила встановлення 
підсудності: основне – це місце знахо-
дження відповідача та одне зі спеціальних 
правил – це, наприклад, правило місця 
знаходження речі чи місця вчинення події. 
Альтернативна підсудність в договорах про 
правову допомогу в цивільних справах, 
укладених Україною, має дуже обмежене 
коло застосування. 

В цілому, якщо проаналізувати зміст 
статей договорів про правову допомогу, 
присвячених питанням юрисдикції та пи-
танням вибору права, що має застосову-
ватися (вирішення колізійного питання), 
можна дійти висновку, що упорядники 
цих договорів виходили з наступного. Для 
більшості правовідносин, на які розповсю-
джує дію договір про правову допомогу, 
встановити зв’язок: компетентний суд та 
право, що підлягає застосуванню, мають 
належати до однієї держави. Технічне вті-
лення в життя цього загального правила 
здійснюється за допомогою (а) прив’язок 
юрисдикції до тих самих прив’язок, за до-
помогою яких встановлюється застосовне 
право, (б) прив’язки юрисдикції до права, 
що має застосовуватися до спірних пра-
вовідносин, (в) прив’язки права, що має 
застосовуватися до спірних правовідно-
син, до юрисдикції у цих спорах. З цього 
загального правила є декілька винятків і 
стосуються вони правил визначення під-
судності у справах, щодо виникають з до-
говірних зобов’язань та зобов’язань про 
відшкодування шкоди, тобто в тих відно-
синах, які передбачають або договірну, або 
альтернативну підсудність. 
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резюме 
В статье рассмотрены основные подходы, положенные в основу норм, регулирующих 

вопросы подсудности споров с иностранным элементом, в двухсторонних междуна-
родных договорах Украины о правовой помощи по гражданским, семейным и торговым 
делам. 

SAMMARY
The article deals with the treatment of the main principles put as a basis of norms regulating 

issues of jurisdiction in disputes with foreign elements in bilateral international treaties of 
Ukraine on the matters of legal assistance in civil, family and commercial cases. 
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Події 9 вересня 2001 року стали по-
штовхом, який зумовив прийняття низки 
нових міжнародних Конвенції, направле-
них на розробку механізмів відшкодування 
шкоди  повітряним судном третім особам 
на поверхні. Ці події відобразилися на авіа-
ційній галузі в усьому світі, оскільки стра-
ховики направили авіакомпаніям та іншим 
страхувальникам в усьому світі 7-денне 
повідомлення про анулювання з 24 вересня 
2011 року страхового покриття від воєнних 
ризиків. Зазначена подія поставила на 
межу банкрутства низку авіакомпаній та 
страхових компаній і дала зрозуміти, що 
літак може використовуватися як зброя 
масового знищення. Вона дала зрозуміти, 
що терористичний напад може стати 
«необмеженою» подією (подією, наслідки 
якої неможливо передбачити і щодо якої 
неможливо встановити ліміти відповідаль-
ності, в залежності від яких сплачується 
страховий платіж), що виходить за рамки 
можливостей страхового ринку або по 
крайній мірі не підлягає страхуванню за 
економічно доступними цінами [4, 4].

Однією з таких конвенцій є Конвенція 
про незаконне втручання, що вважається 
новаторським документом, в якому вперше 
на рівні міжнародного приватного пові-
тряного права основна увага приділена не 

стільки питанням вини або вини, що презю-
мується, скільки простому забезпеченню 
відшкодування шкоди потерпілим третім 
особам та справедливому поводженню 
з потерпілими в авіаційній галузі [1, 4]. 
Вона розглядається як така, що соціалізує 
ризики, а не реагує на правопорушення як 
коректуюче правосуддя [3, 68].

Оскільки основна сфера застосування 
Конвенції стосується шкоди, що виникла 
внаслідок незаконного втручання, ключо-
вим є визначення такого незаконного втру-
чання. Його поняття було взято з Конвенції 
про боротьбу з незаконним захватом пові-
тряних суден 1970 р. та Конвенції № 2087 
про боротьбу з незаконними актами, що 
направлені проти безпеки цивільної авіації 
1971 р., де воно розглядається як злочин, 
з застереженням що будь-які зміни до за-
значених Конвенцій будуть чинними на 
момент події, внаслідок якої нанесено 
шкоду. Україна є учасницею обох Конвен-
цій протягом тривалого часу. 

10 вересня 2010 року в Пекіні було 
прийнято нову Конвенцію про  боротьбу з 
незаконними актами щодо міжнародної ци-
вільної авіації (Пекінська Конвенція 2010), 
яка, після її вступу в силу, буде  мати пере-
важну силу над Конвенцією про боротьбу з 
незаконними актами, що направлені проти 
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безпеки цивільної авіації 1971 р. для її учас-
ників. Пекінська Конвенція 2010 значно 
розширила визначення поняття «незаконне 
втручання», додавши до нього посилання 
на нові види зброї, з використанням яких 
може здійснюватися незаконне втручання. 
Там же в Пекіні було суттєво доповнено 
Конвенцію про боротьбу з незаконним за-
хватом повітряних суден.

Конвенція про незаконне втручання до-
зволяє факультативне застосування режиму 
Конвенції до внутрішніх перевезень за 
наявності відповідної декларації держави-
члена, оскільки внутрішні перевезення 
не менш уразливі для актів незаконного 
втручання, адже події 11 вересня виникли 
на внутрішніх перевезеннях. Наслідки цих 
події були настільки катастрофічними, що 
стало зрозумілим, що коштів страховиків 
у випадку подібних події може бути не-
достатньо. На думку розробників [6, 4], 
включення внутрішніх перевезень суттєво 
розширить базу фінансування коштів 
додаткового механізму відшкодування 
(ДМВ) [4, 4], передбаченого Конвенцією, 
та надасть можливість постраждалим 
отримати адекватну компенсацію.

Конвенція про незаконне втручання 
встановлює три рівні відшкодування для 
надання потерпілим повної компенсації 
при одночасному захисті інтересів інших 
сторін авіатранспортного сектору та спри-
янні стабільному та довгостроковому фі-
нансовому благополуччю галузі:

(1) Перший (або початковий) рівень 
відповідає фіксованому обсягу до-
ступного на ринку страхування, 
який забезпечується за рахунок 
страхування експлуатанта пові-
тряного судна від воєнних ризиків 
щодо третіх осіб та є тотожним лі-
мітам відповідальності, встановле-
ним Конвенцією про загальні ризи-
ки. Лише в окремих випадках, при 
прийнятті відповідного рішення 
Конференцією сторін, яка може ви-
значити, що страхування від шкоди 
повністю або частково не надаєть-

ся щодо розмірів відшкодування чи 
ризиків, або надається за ціною, не 
сумісною з подальшим функціо-
нуванням повітряного транспорту, 
Фонд може фактично виступити 
страхувальником щодо початково-
го рівня страхування (так зване за-
стереження «drop down» [1, 3]);

(2) Другий рівень досягається за ра-
хунок коштів ДМВ Фонду, який 
має дуже високий поріг ліміту – 
3 мільярди спеціальних прав запо-
зичень Міжнародного валютного 
фонду (СПЗ). ДМВ створюється 
для подій, які стали можливими в 
світі нападів 11 вересня 2001 р. та 
складається за рахунок внесків па-
сажирів та вантажовідправників, 
що нараховуються перевізника-
ми. Розмір внеску встановлюється 
Конференцією договірних країн, 
проте він не може накладати над-
мірний тягар на експлуатантів та 
інших осіб, що здійснюють вне-
ски. Розмір внесків розраховується 
таким чином, щоб сума фінансо-
вих засобів Фонду протягом чоти-
рьох років склала 3 мільярди СПЗ. 
На заборгованість по внесках на-
раховуються штрафні відсотки, 
передбачені регламентом Фонду. 
За галузевими дослідженнями, 
Фонд може бути життєздатним при 
внеску у розмірі одного СПЗ на 
пасажира та вантаж, навіть якщо 
Конвенція не отримає широкого 
міжнародного визнання [1, 5]. Для 
досягнення цілей Конвенції щодо 
захисту жертв та галузі у випад-
ку зникнення або суттєвого об-
меження страхування від воєнних 
ризиків ДМВ повинен працювати 
за такими принципами: (1) вико-
ристання ДМВ повинно відпові-
дати об’єктивному критерію, бути 
імперативним, а не дискреційним; 
(2) запуск ДМВ повинен мати на 
меті pro tanto зменшення відпо-
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відальності експлуатанта, радше 
ніж надання йому «фінансової під-
тримки» за його (незастраховани-
ми) зобов’язаннями. Такий підхід 
важливий, оскільки ДМВ може 
мати недостатнє фінансування і 
відповідно така фінансова під-
тримка не перешкодить з’явленню 
позовів проти експлуатанта і, за 
відсутності втручання уряду, його 
фінансова неспроможність є неми-
нучою і близькою, у випадку схо-
жості з подією 11 вересня; (3) для 
надання жертвам адекватної ком-
пенсації ДМВ повинен належним 
чином фінансуватися та підтри-
муватися урядами, оскільки в де-
яких випадках такої підтримки не 
вдасться уникнути [6, 3]. Для змен-
шення тягаря урядів Фонду дозво-
лено брати кредити в фінансових 
установах для виплати відшкоду-
вання та надавати забезпечення під 
такі кредити;

(3) Третій рівень не є встановленим та 
обов’язковим, його можуть вста-
новлювати заінтересовані уряди 
та інші уряди в дусі солідарності 
відповідно до їхніх законів та по-
літики і розрахований на події, які 
неможливо передбачити та які є 
малоймовірними [1, 4].

Деякі науковці вважають за непра-
вильне встановлення відповідальності 
експлуатанта, оскільки відповідальною 
повинна бути держава, проти якої спря-
мовано терористичний акт  (концепція, за 
якою держава є відповідальною за свою 
неспроможність попередити або відвер-
нути терористичний акт – теорія співучасті 
та теорія терплячості) [2]. Тим більше, що 
відповідні компенсаційні фонди жертвам 
міжнародних злочинів створені в багатьох 
державах.

У зв’язку із зазначеним виникає пи-
тання, чи доцільно Україні, як члену ІКАО, 
приєднуватися до зазначеної Конвенції і 
розповсюджувати її захист і на українських 

громадян? Для відповіді на це питання нам 
необхідно проаналізувати наслідки подій 
9 вересня 2001 р., коли  страховики від-
мовилися від надання відшкодування за 
воєнними ризиками, та наявність відповід-
них механізмів в Україні, які б дозволили 
зреагувати на такий розвиток подій.

Безпосередньо після 11 вересня 2001 р. 
уряд та Конгрес США прийняв Закон щодо 
безпеки повітряного транспортування та 
стабілізації системи «Air Transportation 
Safety and System Stabilization Act» (Public 
Law 107-42-Sept. 22, 2001), який запрова-
див базові принципи та регулювання щодо:

1) стабілізації авіакомпаній – була 
створена структура, яка сплати-
ла 427 авіакомпаніям Сполучених 
Штатів за перерву у здійсненні ді-
яльності завдяки подіям 11 вересня 
суму у розмірі біля 5 мільйонів до-
ларів США;

2) авіаційного страхування – уряд на-
дав за прийнятними преміями авіа-
ційне страхування в розмірі 100 
мільйонів доларів США. Було ство-
рено спеціальну програму Феде-
ральної Авіаційної Установи (ФАУ), 
яка починаючи з 16 грудня 2002 р. 
розповсюдила свою дію на відпо-
відальність перед третіми особами, 
страхування літаків, пасажирів та 
членів екіпажів у зв’язку з воєнни-
ми ризиками. Тому авіаперевізники 
могли придбавати через ФАУ стра-
хове покриття від воєнних ризиків 
в повному об’ємі, при цьому премія 
складала приблизно 20 центів з па-
сажира, що менше ніж сплачувало-
ся на комерційному ринку. Ця про-
грама ФАУ діяла до 2010 р.;

3) оподаткування – авіакомпаніям 
було дозволено відстрочення із 
сплати відповідних податків до мо-
менту визначення розміру понесе-
них ними збитків;

4) виплати компенсацій жертвам – 
було створено Фонд 2001 з компен-
сації жертвам 9 вересня (September 
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11th Victim Compensation Fund of 
2001). 7 403 потерпілих подали по-
зови до Фонду 2001 (2 968 позовів 
за неправомірну смерть та 4 435 
позовів за тілесні ушкодження), з 
яких 5 560 отримали відшкодуван-
ня від мінімум 500 доларів США до 
максимум 8 597 732 долари США. 
Всього 5 560 потерпілим було спла-
чено більше 7 мільярдів доларів 
США. 95 позовів було подано до 
Федерального суду США Південно-
го Округу Нью-Йорка та передані 
на розгляд судді Алвіну Хеллер-
стейну (Alvin K. Hellerstein), який 
призначив медіатора для полегшен-
ня процедури врегулювання шкоди. 
Таким чином було врегульовано 92 
позови. 3 позови не були врегульо-
вані в той час, оскільки позивачі 
вимагали розкриття секретних до-
кументів; 

5) створення безпеки повітряного 
транспортування – Конгрес підтри-
мав пропозицію Президента про ви-
трачання 3 мільярдів доларів США 
на безпеку авіакомпаній для віднов-
лення суспільної довіри до авіацій-
ної галузі [5, 2].

Український уряд не зробив нічого для 
підтримки українських авіакомпаній, хоча 
їх набагато менше ніж в США і вони були 
вимушені купувати дороге страхування, 
що безумовно самим негативним чином 
вплинуло на результати їхньої господар-
ської діяльності.

Повітряний кодекс 1993 р. (ПК 1993), 
закон України «Про страхування», Поста-
нова КМУ № 1535 від 12 жовтня 2002 р. 
передбачають обов’язкове авіаційне 
страхування, включаючи страхування 
відповідальності перед третіми особами. 
Розмір такого обов’язкового страхування 
є катастрофічно малим і не відповідає 
ані міжнародним вимогам, ані вимогам 
сьогодення України [7, 156–160]. ПК 1993 
передбачає створення страхового фонду 

безпеки авіації України, який формується 
за рахунок надходження відрахувань 10 
відсотків платежів з видів обов’язкового 
авіаційного страхування та передбачений 
для забезпечення позабюджетного фінан-
сування загальнодержавних витрат на 
здійснення державних послуг стосовно 
підтримання належного рівня безпеки по-
льотів, авіаційної безпеки та забезпечення 
пошуково-рятувальних робіт. Тобто цей 
фонд не передбачає будь-яких виплат 
постраждалим у випадку недостатності 
коштів страховиків та авіакомпаній, а якщо 
б і передбачав, то розмір його коштів є 
мізерним і всі вони скоріш за все йдуть на 
утримання апарату фонду.

19 травня 2011 р. Верховна Рада Укра-
їни прийняла новий Повітряний кодекс 
України («Новий ПК»), який серед іншого 
має спеціальний розділ, що стосується 
авіаційного страхування. На відміну від ПК 
1993 Новий ПК не згадує про страховий 
фонд безпеки авіації. Отже, не зрозуміло, 
чи продовжить своє функціонування цей 
фонд. Проте навіть у продовження його 
роботи зрозуміло, що з нього неможливо 
сплачувати будь-яких коштів постражда-
лим, а отже вони залишаються один на 
один з їхніми проблемами. Адже для отри-
мання страхового відшкодування страху-
вальник зобов’язаний надати страховику 
письмові претензії всіх третіх осіб або їх 
спадкоємців та документи, які підтверджу-
ють розмір збитків (висновки експертів, 
рішення судових органів, якщо випадок 
був винесений на їх розгляд). Зрозуміло, 
що збирати ці документи можна роками.

Все зазначене приводить нас тільки до 
єдино можливого висновку за таких обста-
вин – безумовно Конвенція є документом, 
який відповідає вимогам сьогодення і для 
України доцільно до нього приєднатися, 
оскільки держава, у випадку актів неза-
конного втручання та настання події, яка 
буде мати наслідком відшкодування перед 
третіми особами, не зможе здійснити тих 
дій, які зробив уряд США.
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резюме
Автор анализирует состояние законодательства Украины на предмет наличия в нем 

механизмов, направленных скорейшую компенсацию вреда третьим лицам вследствие 
катастрофы воздушного судна и приходит к выводу о целесообразности присоединения 
к Конвенции о компенсации вреда, нанесенного воздушным судном третьим лицам в 
случае незаконного вмешательства 2009 года.

SUMMARY
The Author analyses the laws of Ukraine whether they contain mechanisms directed to speed 

compensation to third parties due to accident of an aircraft and concludes on advisability for 
Ukraine to join the Convention on compensation for damage caused by aircraft to third parties 
arising from acts of unlawful interference 2009.
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З-поміж сучасних проблем перекладу 
та вибору відповідних англійських термі-
нів українською мовою якнайшвидшого 
розв’язання потребують питання пере-
кладу юридичної термінології офіційно-ді-
лового стилю мовлення, оскільки розвиток 
української державності в європейському 
континуумі та й у світі загалом перебуває 
під прискіпливим поглядом політичних 
діячів, дипломатів, вчених з різних галузей 
і т.д. Інтеграція України у міжнародну 
спільноту проходить своїм нелегким 
шляхом, стикаючись з перешкодами, що 
хотілося б охарактеризувати як тимчасові. 
До деяких із них можна віднести труд-
нощі при перекладі міжнародних пактів, 
конвенцій, договорів, що, в свою чергу, 
вміщують терміни на позначення юри-
дичних понять іншомовної національної 
терміносистеми права та юриспруденції та 
які здебільшого спричинені дією міжмов-
ної термінологічної інтерференції. Серед 
суміжних проблем, які постають у цьому 
зв’язку, головною є доцільність заповне-
ння термінологічних одиниць української 
терміносистеми права за рахунок певних 
формально-паралельних терміноформ. 
Незважаючи на бурхливий розвиток пере-
кладного термінознавства та терміногра-
фії, комплексний опис цього прошарку 
спеціальної лексики на рівні англійської та 
української мов ще не здійснювався.

Розвиток юридичної науки, вдо-
сконалення термінологічної системи, а 
отже, дослідження проблем становлення, 
лінгвістичних особливостей, семантики, 
дериваційних процесів та стилістичного 
функціонування галузевих термінологій 
привертають увагу таких дослідників, як 
В. Виноградова, Д. Ушакова, А. Реформат-
ського, В. Лейчика, Т. Кияка, Т. Панько, 
Ф. Циткіної та ін. Постійний інтерес до 
досліджень семантико-стилістичного, 
кому нікативного і прагматичного аспектів 
англійської юридичної мови як належної 
до офіційно-ділового стилю обумовлю-
ється тим, що, як вважають її дослідники, 
саме офіційно-діловий стиль, основні риси 
якого успадковані з латинської мови, най-
яскравіше відбиває основні риси англій-
ської мови взагалі. Під час лінгвістичних 
досліджень юридичного наукового стилю 
основна увага, як правило, приділяється 
вивченню текстів Конституцій, законодав-
ства, ділових документів: декретів, поста-
нов, наказів, резолюцій, тощо. Аспекти 
таких досліджень, у тому числі й на мате-
ріалі англійської мови, висвітлені як укра-
їнськими, так і російськими дослідниками 
(О. Пономарьов, Т. Мальчевська, В. Кру-
ковський, Ю. Степанов, Є. Гумілевська, 
В. Підмогильний, Є. Плужник, Є. Рейман, 
З. Тимошенко та ін.), а також зарубіжними 
науковцями (Ж. Корню, П. Мімін, Ж. Рей, 

о.і. чайка,
кандидат філологічних наук, доцент

(Академія адвокатури України)

ПРОБЛЕМА ВИБОРу АНГЛІЙСьКОГО 
ВІДПОВІДНИКА уКРАЇНСьКИМ  

ЮРИДИЧНИМ ТЕРМІНАМ НА ПОзНАЧЕННЯ 
СПЕЦІАЛІзАЦІЇ ЮРИСТА

Ключові слова: юридичний термін, еквівалент, відповідник, лінгвальні фактори, 
екстралінгвальні фактори, адекватний переклад, юридична номінативна одиниця (юНо).

 © о.і. Чайка, 2011



209

Ж.-Л. Суріу, П. Лера, А. Чезмартін та ін.), 
які одностайно висловлюють думку, що 
стиль англійської юридичної мови має 
глибоке історичне коріння, що значною 
мірою пояснює особливості його функці-
онування.

Однак питання висвітлення правиль-
ного вибору відповідних номінативних 
одиниць юридичного плану, переклад 
українських та англійських юридичних 
термінів виявляється не лише проблемою 
сучасних перекладачів і лінгвістів, а й 
самих юристів, які за останні роки дійшли 
висновку, що ні володіння мовою, ні вільне 
побутове спілкування не в змозі дати іншій 
стороні вірно сприйняти інформацію. Так, 
думаю, що правознавці зі мною одностайно 
погодяться, наскільки суттєвою є різниця 
між такими юридичними термінами, тобто 
юридичними номінативними одиницями 
(далі – ЮНО), як власник і володілець, хоча 
для пересічної людини жодної проблеми  не 
вбачається. Аналогічно, словник ABBYY 
Lingvo 12 не подає англійського відповід-
ника, а подає дефініцію НО володілець у 
тлумачному словнику української мови, як 
«те саме, що власник: 1) володар, господар; 
2) той, хто має що-небудь у своєму розпо-
рядженні» [2]. Водночас, вважаю, що тут 
слід все-таки звернутися до правової при-
роди цих ЮНО, де володілець – не завжди 
власник, проте власник – завжди володі-
лець. Звідси, володіння – це фактичне об-
ладання річчю, але обов’язково з наміром 
вважати її своєю; більш того, «тріада влас-
ності» висвітлює найсуттєвіший римський 
інститут – право власності, що полягає у 
виключному праві особи володіти, корис-
туватися та розпоряд жатися річчю згідно 
зі своїми інтересами. Значить, англійський 
відповідник має не лише передаватися но-
мінативною одиницею в іншій терміносис-
темі, а повністю відображати коректний 
вибір сигніфіката стосовно такого денотату 
з-поміж англ. owner, possessor, proprietor. У 
такому випадку до уваги слід брати істо-
ричні передумови розвитку права й самого 
процесу номінації, становлення права й 

закріплення найменувань за суб’єктами 
/ об’єктами права і т.д., і т.п. Так, услід за 
представниками французької школи юри-
спруденції (Савіньї та ін.), у законодавстві 
Стародавнього Риму розрізняють просто 
володіння (possessio) та «тілесне» воло-
діння, тобто фактичне володіння (corpus 
possidendi). Власне в давньоримському 
праві володіння – це фактичне володіння 
водночас з наміром користуватися річчю як 
своєю. Таким чином, особа, що отримала 
річ на тимчасове збереження й фактично 
така, що володіє нею (наприклад, замкнута 
на замок річ), є не власником (possessor), 
а лише фактичним володільцем, утри-
мувачем (detentor). Як тільки фактичний 
володілець приймає рішення присвоїти 
собі таку річ чи принаймні використати 
її у своїх цілях, він стає власником, при-
чому незаконним (у Римі такий акт вва-
жався вчиненням акту крадіжки). Проте 
існують інші думки (наприклад, Ієринг), 
що стверджують тотожність у римському 
праві володіння (власності) та фактичного 
володіння [7].

Беручи до уваги вищезазначене та 
розуміючи інформативну об’ємність про-
блематики, у статті, по-перше, подається 
дефініція адекватного перекладу; по-
друге, розглядаються перекладні аспекти 
лексико-семантичних відмінностей укра-
їнських та англійських ЮНО на позна-
чення спеціалізації юриста та, по-третє,  
демонструється їхня контекстуальність та 
поліфункціональність.

Отже, під адекватним перекладом, 
а саме під адекватним (точним) від-
повідником розуміється не особливий 
категоріальний тип відповідника, аналога, 
еквівалента, а найточніший та найвідпо-
відніший із усіх можливих варіантів пере-
кладу юридичної номінативної одиниці в 
кожній конкретній ситуації, що характери-
зується особливим лінгвальним оточенням 
(контекстом). Адекватним у такому разі 
може бути або еквівалентний відповідник 
(law-list «щорічний юридичний довідник», 
lawgiver «законодавець», law-court «суд»), 
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або один із варіантних відповідників за-
лежно від мовного оточення ЮНО (lawyer 
«1) юрист; адвокат; 2) законознавець», – з 
похідним від цієї ЮНО company lawyer 
«юрисконсульт») [1, 657].

Останнім часом можуть виділяти 
поокремі ЮНО в своєрідні групи нових 
мовних одиниць, відсутніх у словниках 
та які виступають як контекстуальна за-
міна. Як правило, такі ЮНО подаються з 
обов’язковим описом сигніфіката: англ. 
barrister «барристер, адвокат, що має право 
виступати у судах вищої інстанції». 

Як бачимо із вище наведених при-
кладів, англійські та українські ЮНО 
відзначаються своєю полісемантичністю, 
а в контексті виступають в одному із своїх 
варіантних значень, що і є найбільшою 
складністю та небезпекою при перекладі. 
Правильний вибір відповідника в першу 
чергу залежить від його смислового та 
стилістичного наповнення при адекват-
ному перекладі й пошуку адекватного 
відповідника ЮНО мови-оригіналу. У разі 
досягнення мети такі відповідники вправі 
називатися еквівалентами, оскільки вони 
є постійними та не залежать від мовного 
оточення: англ. juvenile court «суд у справах 
неповнолітніх» – від juvenile «юнак, підлі-
ток» та court «суд» [1, 633]. Цілком іншим є 
переклад поліваріантних ЮНО англійської 
та української мов. Так, скажімо, укр. ЮНО 
юрист налічує нескінченну низку англій-
ських відповідників: lawyer, jurisconsult, 
jurisprudent, jurist, barrister, solicitor, legal 
associate, paralegal, attorney, legal executive, 
licensed conveyancer і т.д. Це – лише малий 
перелік ЮНО на позначення юридичної 
спеціальності, де, наприклад, англ. ЮНО 
вміщують поняття юрист: jurisconsult 
«юрисконсульт, юрист»; jurisprudent 
«1. юрист, правознавець; 2. прикм. обізна-
ний у законах»; jurist «1) юрист; 2) амер. 
адвокат; 3) знавець законів; 4) автор юри-
дичних праць; 5) студент-юрист» [1, 632]. 
Отже, в залежності від юрисдикції, країни, 
місця розгляду справи, відповідності по-
ставленого питання клієнтом та визначення 

завдання юристом залежатиме вибір того 
чи іншого відповідника у його лінгваль-
ному оточенні. Тому видається логічним 
визначитися з окремими дефініціями вище 
поданих ЮНО на позначення фаху юриста.

Так, англ. ЮНО barrister «адвокат» 
[1, 105], «юрист у Британії, який може 
вести справу у судах вищої інстанції» 
[1, 91] слід віднести до одного з двох осно-
вних видів англ. lawyer, тоді як англ. ЮНО 
solicitor «1) повірений, правозаступник; 
адвокат; 2) амер. юрисконсульт» [1, 392] – 
до іншого. Справа в тім, що, якщо barrister 
«адвокат», який виступає в залі суду, 
формулюючи клопотання та подаючи екс-
пертне юридичне заключення, то solicitor 
«адвокат» на противагу попередньому 
відзначається тіснішим контактом з клі-
єнтами, хоча також може бути пов’язаний 
з юридичною діяльністю, наприклад, 
такою, що стосується підготовки та оформ-
лення правочинів. Необхідно зрозуміти 
наступне: barristers – це адвокати, які 
майже ніколи не контактують з клієнтами 
напряму, клієнти безпосередньо до них не 
звертаються з проханням представляти їхні 
інтереси у суді чи діяти від їхнього імені, 
а спілкуються через й дають / отримують 
інформацію щодо справи від адвокатів 
другого виду юристів – solicitors.

Відомо, що американським відповід-
ником двом британським є attorney-at-law 
«адвокат (у США)» [1, 86] ← від attorney 
«адвокат, юрист; чиновник органів юс-
тиції» [1, 86] ← від to attorn «доручати; 
передавати права; довіряти». Проте тут 
вартує звернути увагу на те, що між двома 
адвокатами barrister і solicitor існує чітка 
історична різниця. Особливо суттєвою 
вона є для розрізнення таких юридичних 
фахів в Англії та Уельсі. Ця різниця по-
лягає в тім, що solicitor «адвокат» виступає 
синонімом до англ. attorney, що, в свою 
чергу, означає, що він може діяти замість 
клієнта, представляючи його інтереси 
(наприклад, при підписанні договорів, 
контрактів і т.д.), а також, коли йдеться 
про цивільний процес, може вести справу 
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в суді від його імені, звертаючись з заявою 
до суду, ведучи судову переписку з іншою 
стороною клієнта і т.д.; коли у цей же час, 
barrister «адвокат» не є attorney. Більш 
того, йому заборонено або за законом, або 
у відповідності до професійних правил і 
вимог, або і те, й інше, вести судові тяжби. 
Це може означати одне: такий адвокат 
представляє клієнта й говорить від його 
імені в суді виключно у випадках, коли 
solicitor або інші професійно-кваліфіковані 
клієнти (наприклад, патентний повірений) 
доручили йому вести справу [7].

Водночас, не слід нехтувати тією 
інформацією, що в Сполучених Штатах 
Америки найчастіше, якщо не завжди, 
ЮНО attorney використовується як тер-
мін для позначення юридичного фаху й 
професії адвоката, та не простежується 
чітке розмежування між ЮНО barrister 
«адвокат» і solicitor «адвокат». Проводячи 
паралель і аналізуючи ЮНО на позначення 
фаху юриста в Австралії, можна відзна-
чити, що тут також не розрізняють ЮНО 
barrister «адвокат» і solicitor «адвокат», а 
використовують загальноприйняте lawyer 
у відношенні до обох, без зазначення, 

чи це юрист, що займається приватною 
практикою, чи юрист, що займається юри-
дичною практикою, будучи корпоративним 
юристом [3; 4].

Таким чином, ми можемо помітити, що 
в залежності від функції юриста, а також 
територіальності, ЮНО будуть відрізня-
тися, що у більшості випадків призводить 
до непорозумінь та неточностей. Відпо-
відно, у роботі, де навряд чи можна обмеж-
итися лексичними одиницями англійської 
мови у повсякденні, офіційно-діловий 
стиль, юридичні терміносистеми англій-
ської та української мов вимагають чіткого, 
структурованого, логічного розмежування 
понять ЮНО, а згідно з завданнями цієї 
статті, розмежування семантичного напо-
внення ЮНО lawyer як однієї з найпоши-
реніших у сфері юриспруденції стосовно 
позначення фаху, спеціалізації юриста в 
англомовних країнах світу.

Тому, на завершення видається цілком 
доцільним подати ЮНО lawyer у таблиці 
із зазначенням країни та з поясненням 
використання такої ЮНО у тій чи іншій 
державі, більш того, наголошуючи на роз-
біжностях у деяких окремих випадках. 

АВСТРАЛІЯ L AWYER

«ЮРиСТ, АДВОКАТ» 

→

barrister і solicitor

КАНАДА

1) indidual who has been 
called to the bar «особа зі 
званням барристера; така, 
що має право адвокатської 
практики»;
2) civil law notary «нотаріус 
громадянського права»;
3) в англо-саксонському 
праві на відміну від конти-
нентального, це – barrister і 
solicitor, але в жодному ви-
падку не attorney, оскільки 
у Канаді у ЮНО зовсім 
інше значення (пор.: у 
Квебеку civil law advocates 
= attorney, хоча іноді вони 
називають себе barrister і 
solicitor)

о.і. Чайка
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АНГЛІЯ + УеЛьС

1) ряд осіб, що отримали 
кваліфікацію у сфері права: 
barrister і solicitor, legal 
executive «судовий викона-
вець» і licensed conveyancer 
«юрист, що веде справу 
щодо передачі прав влас-
ності та має ліцензію»;
2) інші особи з юридичною 
спеціалізацією, але які не 
представляють інтересів 
клієнта: judge «суддя», 
court clerk «секретар суду», 
drafter of legislation «автор/
розробник законопроекту»

ШОТЛАНДІЯ 1) advocate і solicitor;
2) judge law-trained support 
staff
advocate (under the 
Advocates Act, 1961)

ІНДІЯ

США
attorney (ніколи не викорис-
товується для patent agent і 
paralegal)

Враховуючи вище викладене та беручи 
до уваги лінгвальні та позалінгвальні 
чинники, що імпліцитно чи експліцитно 
виражені у процесах номінації юридичних 
термінологічних одиниць, можна дійти ви-
сновку, що при перекладі й використанні 
юридичних термінів англійської та укра-
їнської мов слід враховувати не лише лек-
сико-семантичні та структурні відмінності 
ЮНО зіставлюваних мов, а також зважати 
на їх поліфункціональність в залежності 
від країни, сфери використання та інших 
можливих традиційних особливостей. 
Отже, у випадку пошуку мовних еквіва-
лентів і відповідників та при адекватному 
перекладі видається майже неможливим 
повністю узагальнити ряди синонімічних 
ЮНО англійської та української мов, по-
криваючи усю різноманітність юридичних 
професій, оскільки кожна країна характе-
ризується своїми особливими принципами 

й методами поділу виконання юридичної 
роботи з-поміж і для юристів. 

Подані та проілюстровані у статті 
ЮНО на позначення юридичного фаху 
в зіставлюваних мовах ще раз парадок-
сально доказують водночас і простоту, й 
складність вибору правильного відповід-
ника у мові зіставлення, незважаючи на 
спільність й наявність того самого латин-
ського кореня у деяких випадках [4; 5; 6]. 
Відповідно, як юристам, так і лінгвістам та 
й усім іншим необхідно досить обережно 
ставитися до вибору мовних відповідників 
для збереження та передачі смислу ЮНО 
й запобігання викривлення змісту таких 
ЮНО у зіставлюваних мовах. 

Перспективним і новим є когнітивний 
підхід у вивченні та аналізі юридичних 
термінів, поєднаних у лексико-семантич-
них полях і лексико-тематичних групах, а 
також зіставлення структури, семантики та 
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функціонування юридичних номінативних 
одиниць різноструктурних мов з метою 
виявлення спільностей та відмінностей 

у процесах номінації, їх становленні й 
подальшому їхньому розвитку й функціо-
нуванні.
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резюме
В данной статье рассматривается проблема выбора в английском и украинском языках 

правильного эквивалента юридическим номинативным единицам, обозначающим юри-
дическую специальность вообще и профессию юриста в частности; предлагается одна 
из упрощенных дефиниций адекватного перевода, а также приводятся примеры, которые 
ярко демонстрируют неизбежность искривления смысла при переводе юридических 
терминов без базовых знаний в области права и отсутствии понимания в английском и 
украинском языках правовой природы этих номинативных единиц.

SUMMARY
This article deals with the long-existing problem of choice of correct equivalents for legal 

nominative units in relation to legal professions in the English and Ukrainian languages, as well 
as focuses on adequate translation and demonstrates examples of legal terms with their wide 
range of structural, semantic, and functional peculiarities.

рекомендовано кафедрою іноземних мов та перекладу 
Подано 14.10.2011.
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З кінця минулого століття міжнародна 
міграція набула глобального характеру 
і весь світ опинився під впливом цього 
явища. Сьогодні майже кожна держава 
сучасного світу зіткнулась із питанням ви-
значення правового статусу осіб, що шука-
ють притулку – біженців. 

Основним міжнародно-правовим до-
кументом, який визначає положення бі-
женців, є Женевська Конвенція про статус 
біженців 1951 р. (надалі – Конвенція 1951 
р.) [3; 1]. Відповідно до неї біженцем вва-
жається особа, яка внаслідок подій, які 
відбулися до 1 січня 1951 р., і через об-
ґрунтовані побоювання стати жертвою 
переслідувань за ознакою расової належ-
ності, релігії, громадянства, належності 
до певної соціальної групи чи політичних 
поглядів знаходиться за межами країни 
своєї національної належності і не в змозі 
користуватися захистом цієї країни або не 
бажає користуватися таким захистом вна-
слідок таких побоювань; або, не маючи 
визначеного громадянства і знаходячись 
за межами країни свого колишнього місця 
проживання в результаті подібних подій, 
не може чи не бажає повернутися до неї 
внаслідок таких побоювань.

Осіб, які підпадають під зазначене ви-
значення називають «конвенційними бі-

женцями», або біженцями de jure. Разом 
з цим, не врегульованим залишається пи-
тання щодо осіб, які є біженцями у більш 
широкому розумінні – біженці de facto 
[7, 291]. Статус цих осіб, у вигляді загаль-
ноприйнятого поняття не визначений, що, 
в свою чергу, є суттєвим порушенням прав 
людини. 

Рекомендацією Парламентської асамб-
леї Ради Європи (надалі – ПАРЄ) за № 773 
(1976) «Про ситуацію з біженцями de 
facto» такими визнаються особи, що не 
відповідають вимогам Конвенції 1951 р. та 
які не можуть повернутися до країни свого 
постійного місця проживання через гума-
нітарні міркування, зокрема, побоювання 
стати жертвою переслідувань за ознакою 
расової належності, релігії, громадянства, 
належності до певної соціальної групи чи 
політичних поглядів [11]. 

Водночас, вирішенню цього питання 
заважають особи, яких в міжнародному 
праві позначають як «економічні мігранти» 
[4]. Вони добровільно залишають країну 
свого походження у пошуках кращого 
життя та соціальних благ в інших країнах. 
При цьому, перебуваючи за кордоном, вони 
продовжують користуватися захистом 
своєї держави. Часом дуже складно визна-
чити основну причину прибуття особи до 
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конкретної держави, справжнє побоювання 
за своє життя та здоров’я або пошук еконо-
мічних благ у розвинутому суспільстві.

До того ж ситуація ускладнюється не-
визначеною кількістю вимог до осіб, які 
шукають притулку. Якщо вимоги до біжен-
ців de jure чітко сформульовані в Конвенції 
1951 р., то ситуація з біженцями de facto 
уявляється невирішеною. Ми вважаємо 
за необхідне виділити низку обставин, 
які, на нашу думку, дозволяють визнати 
особу біженцем de facto. По-перше, особа 
відповідає вимогам Конвенції 1951 р., але 
їй відмовлено у наданні статусу біженця 
через певні технічні або адміністративні 
підстави. По-друге, особа, яка відповідає 
вимогам Конвенції 1951 р., не клопотала 
про надання їй такого статусу через побо-
ювання переслідування членів її сім’ї, які 
залишилися на території країни її постій-
ного місця проживання. По-третє, особа, 
що залишила місце свого постійного про-
живання через агресію, окупацію, іно-
земне домінування, внутрішній конфлікт 
та інші обставини, що суттєво порушують 
суспільний порядок, визнається за умови 
широкого тлумачення Конвенції 1951 р. 

В історичній ретроспективі, перша 
спроба визначити правовий статус біжен-
ців de facto на регіональному рівні нале-
жить Раді Європи. У 1976 р. із прийняттям 
Рекомендації про ситуацію з біженцями 
de facto, де містився заклик до поширення 
більшості положень Конвенції 1951 р. на 
цю групу біженців і до розробки відповід-
них механізмів, які б включали певні умови 
надання встановленого статусу, права на 
роботу, видачу проїзних документів тощо 
[11]. У 1985 р. Спеціальний комітет екс-
пертів з правових питань територіального 
притулку, біженців та осіб без громадян-
ства, що діє в рамках Ради Європи, розро-
бив проект декларації про захист осіб, що 
не відповідають вимогам Конвенції 1951 р. 
У цьому документі йшлося про здійснення 
державами свого права на невисилання 
осіб. Таким чином, контроль над міграцією 
осіб на території держав залишався у на-

ціональній компетенції. Втім низка країн 
не підтримала проект цієї декларації, що 
пояснюється недостатньою політичною 
волею до рішучих дій, а також небажанням 
брати на себе нові зобов’язання на міжна-
родному рівні, навіть якщо мова йде про 
декларацію, про документ, що формально 
не має обов’язкової сили.

На сьогоднішній день, регулювання 
правового статусу біженців de facto у пра-
вових системах держав Європи дещо різ-
ниться. У Швеції та Данії статус біженця 
de facto закріплено юридично, гарантуючи 
майже ідентичні права у порівнянні з кон-
венційним біженцем. Однак в Німеччині та 
Швейцарії юридичне поняття біженців de 
facto відсутнє, а Франція і Бельгія взагалі 
стверджують, що статус біженця можна 
отримати лише за умовами Конвенції 
1951 р. [8, 256; 9, 130]. 

Невизначеність категорії біженців de 
facto доводить невідповідність норматив-
ного регулювання Конвенцією правовим 
реаліям сьогодення. Наявна ситуація, 
як нами зазначалось, порушуючи права 
людини, потребує свого швидшого ви-
рішення. Ми переконанні, що заповне-
ння цієї прогалини лежить у площині 
включення права притулку до Конвенції 
1950 р., де має передбачатись можливість 
отримання особою дозволу на проживання 
в державі, що надає притулок. Крім того, 
прийнявши єдиний зміст статусу, слід 
створити механізм гарантування прав як 
біженців de jure, так і біженців de facto, що 
призведе до зникнення останньої категорії.

Рада Європи історично ніколи не вва-
жала право притулку правозобов’язуючим 
інститутом, хоча завжди закликала пово-
дитись з особами, що шукають притулок, 
гуманно та ліберально. Більше того, за-
кликала дозволити розглядати рішення про 
надання статусу біженця Європейському 
Суду з прав людини як найвищої та остан-
ньої апеляційної інстанції [12]. Проте такі 
заклики залишились лише закликами, і 
тому у кожному своєму рішенні, що сто-
сується права притулку, Європейський 
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Суд з прав людини наголошує, що це пи-
тання не належить до його компетенції 
[2]. Водночас, Європейський Суд з прав 
людини визнає, що висилання або видача 
особи можуть порушувати ст. 3 Конвенції 
1950 р., зокрема, коли є підстави вважати, 
що дана особа у державі свого походження 
стане жертвою катування або нелюдського 
поводження. Наприклад, справа Soering v. 
United Kingdom [6; 10, 383]. Однак, на нашу 
думку, це є правовим парадоксом, оскільки 
зазначена стаття встановлює лише забо-
рону катування. Наразі, практика викорис-
тання ст. 3 Конвенції 1950 р. Європейським 
Судом у таких справах продовжується.

Можливість оскарження до Європей-
ського Суду з прав людини рішень націо-
нальних органів про висилання є вагомою 
гарантією дотримання принципу неви-
силання державами. Втім може постати 
питання про примус Європейським Су-
дом з прав людини держави виконати свої 
зобов’язання, згідно з Конвенцією 1950 р. 
Чи буде наслідком цього поновлення кон-
кретної особи у своїх правах? Відповідь є 
очевидною, оскільки держава добровільно 
взяла на себе зобов’язання, коли підписала 
та ратифікувала Конвенцію 1950 р. Згідно з 
нею держави визнали і компетенцію Євро-
пейського Суду з прав людини, який може 
винести рішення проти держави, дії якої 
порушують положення Конвенції 1950 р.

Аналіз справи Ahmed v. Austria може 
дати одну з відповідей на це запитання [5]. 
У 1996 р. Європейський Суд з прав людини 
прийняв рішення, що депортація пана Ах-
меда буде порушенням Австрією Конвен-
ції 1950 р., учасницею якої вона є з 1958 р. 
Наслідком цього рішення стало тимчасове 
призупинення процедури депортації пана 
Ахмеда. В той же час, він не міг отримати 
ані дозволу на проживання на території 
Австрії, ані права на роботу. Крім того, він 
був зобов’язаний з’являтися і підтверджу-
вати свою присутність у поліції щотижня. 
Отже, проблема полягала в тому, що наказ 
про його депортацію залишався в силі, а 
призупинено було лише його виконання. У 

травні 1999 р. пан Ахмед покінчив життя 
самогубством на площі Прав Людини у 
м. Граці. На жаль, цей випадок був одним з 
перших, але не єдиним. 

Історія пана Ахмеда є свідченням того, 
що рішення Європейського Суду з прав 
людини не завжди здатне змінити ситуацію 
настільки, аби досягти мети, заради якої 
його було прийнято. Австрійська влада 
виконала формальну сторону рішення, але 
в той самий час життя пана Ахмеда на те-
риторії Австрії стало настільки складним, 
що він зажадав з ним розлучитися. Отже, 
основна мета рішення не була досягнута. 

Зазначений приклад свідчить про таке. 
З одного боку, виконання формальної сто-
рони рішення не завжди веде до досяг-
нення кінцевої мети, а з іншого боку, для 
того щоб змінити ситуацію необхідна воля 
держави з наявними для того політичними, 
гуманітарними чи іншими міркуваннями. 
Тому під час прийняття рішень важливим 
є не тільки те, щоб держава виконувала 
формальну сторону своїх міжнародних 
зобов’язань, але й також щоб вона зміню-
вала ситуацію, яка є порушенням таких 
зобов’язань, такою мірою, аби цього було 
достатньо для досягнення мети.

Слід враховувати той факт, що біженці 
постійно прибувають до країн ЄС, які, в 
свою чергу, намагаючись захистити себе 
саме від нелегальних економічних мігран-
тів, неодноразово порушують права біжен-
ців. Досить часто органи державної влади 
ухвалюють рішення про відмову у наданні 
притулку на території держави, наслідком 
яких може бути висилання особи до країни 
походження або звичного місця прожи-
вання, де існує реальна загроза її життю та 
здоров’ю. Отже, слід створити механізм, 
що дозволить таким особам оскаржити 
рішення про вислання до Європейського 
Суду з прав людини і не лише у контексті 
ст. 3 Конвенції 1950 р.

Виходячи з наведеного, слід зазначити, 
що такий механізм має забезпечувати не 
лише формальне виконання зобов’язань 
держав у цій сфері, створюючи цілком 



217

нестерпні для життя біженців умови, але 
й реалізовувати мету, яку кожен раз Євро-
пейський Суд з прав людини передбачає у 

своїх рішеннях, дотримання прав людини і 
основоположних свобод.
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резюме
В статье проводится анализ правового положения беженцев de facto и возможности 

получения права убежища.
SUMMARY
The article is dedicated to analysis of legal status of de facto refugees and possibilities to get 

the right of asylum.
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Вимоги до оформлення наукових статей, що подаються  
до «Вісника Академії адвокатури України»

1. Вимоги до змісту:
1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.
1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної ко-

місії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 
15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись такі необхідні елементи: а) постановка про-
блеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими чи практичними завданнями; б) аналіз останніх 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) 
формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; ґ) висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі.

стаття повинна розкривати зміст однієї з рубрик збірника:
1. Теорія та історія держави і права 10. Судоустрій. Прокурорський нагляд
2. Конституційне право 11. Адвокатура. Захист прав людини
3. Цивільне право і процес 12. Міжнародне  право
4. Господарське право 13. Студентська наукова творчість
5. Трудове право і соціальний захист 14. Рецензії
6. Земельне право; аграрне право екологічне право 15. Наукова хроніка
7. Адміністративне і фінансове право 16. Персоналії
8. Кримінальне право і кримінологія 17. Реклама 
9. Кримінальний процес і криміналістика 18.Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність 
останнього йому особисто, точність  викладених у роботі фактів (даних)та якість перекладу.

2. Вимоги до обсягу:
2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум.друк.арк. 

(12 000 – 20 000 друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг складає: мінімум 
– 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.друк.арк. (до 12 000 
друк.знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний  посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які оформлені у 
відповідності з вимогами.

3. Вимоги до оформлення матеріаліВ:
3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і прізвище, 

науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).
3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та ви-

діляється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. Загальна кількість 

ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначен-

ням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів «Список літератури» у алфа-

вітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно вимог ВАК України (див. Форма 
23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121) та відповідних державних стан-
дартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової уста-

нови, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та пошукачів  обов’язкова 
наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, 
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ім’я та по батькові).
3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізвище, 

ім’я та по батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня адреса, 
контактні телефони, e-mail);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала з дотриман-
ням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування 
будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти 
окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом. 

При наборі слід:
а) вимкнути “перенос” (Категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “ Ентер”
в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою і 

шрифти  .ttf, які були використані в роботі.

Зразок оформлення статті:
І.А. Іванов,

кандидат юридичних наук, доцент
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НАЗВА СТАТТІ

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.
Основний виклад матеріалу [1, 13].
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резюме 
Текст російською мовою
SUMMARY
Текст англійською мовою
Стаття рекомендована до друку такою-то кафедрою такого-то навчального чи на-

укового закладу (протокол №*** від”__”____200_року)
Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, 

посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні телефони.

4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на диску (в форматі RTF; назва файла обов’язково 

латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці диску необхідно вказати прізвище та 
ініціали автора. Стаття і диск авторові не повертаються.
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число 3(22) 2011.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
— фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті);
— для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника  з зазначенням 

його наукового ступеня, вченого звання, прізвища,  ім’я та по батькові).


