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Великокнязівські церковні устави є од-
ними з найдавніших пам’яток Руської дер-
жави, які показують рівень її законодавчої 
техніки, правовий порядок, а також осо-
бливості суспільно-політичного розвитку. 
Через те, що дані документи в оригіналі не 
збереглися, а до нашого часу дійшли лише 
численна кількість списків та редакцій, на-
уковці і донині сперечаються на предмет їх 
дійсності.

Метою статті є огляд наукової літера-
тури, яка присвячена вивченню церковних 
Уставів Великих князів Київських, дослі-
дженню різних їх списків і редакцій для 
з’ясування істинного походження даних 
джерел права.

Науковий інтерес до означеної пробле-
матики виявляли Г. Міллер, М. Карамзін, 
Е. Голубінський, Н. Суворов, А. Павлов, 
К. Неволін, А. Клібанов, М. Владимир-
ський-Буданов, митрополит Е. Болховіти-
нов, митрополит М. Булгаков, В. Бенише-
вич, С. Юшков, О. Чистяков, Я. Щапов, 
В. Петрушко, М. Тихоміров, П. Гайденко, 
Т. Фоміна, та інші.

Вперше одна з редакцій Уставу князя 
Володимира була опублікована Г. Мілле-
ром у збірнику «Книга степенная царскаго 

родословія, содержащая исторію россій-
скую, с начала оныя до времен государя 
царя и великаго князя Іоанна Васильевича, 
сочиненная трудами преосвященных ми-
трополитов Кипріана и Макарія, а напе-
чатана под смотреніем Коллежскаго со-
ветника Императорской акадимиі наук, 
також и разных иностранных академій, и 
Вольнаго Економическаго и Россійскаго 
Вольнаго же Собранія Члена Герарда Фре-
дерика Миллера» у 1775 р. [8, 157–158]. 
Відтоді походженням даного юридичного 
документа зацікавилася велика кількість 
істориків, юристів, богословів. В науці 
розгорнулася жорстка суперечка щодо часу 
написання Уставу, авторства князя Володи-
мира, змісту його норм. 

Першим, хто заперечив дійсність 
Уставу та піддав сумніву авторство князя 
Володимира був дореволюційний історик 
М. Карамзін. Вчений, посилаючись на хро-
нологічні протиріччя документа, назвав 
Устав повністю сфальшованим [6, 234]. На 
початку XX століття до поглядів науковця 
приєднався н історик Е. Голубінський. Він 
висловив припущення, що Устав був ство-
рений не київськими князями, а написаний 
значно пізніше у Новгороді [4, 618–619]. На 

І.А. МАцелюх, 
аспірант
(Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка)
(Науковий керівник доктор юридичних наук 
П.П. Захарченко)

ІсторІографІчна лІтература 
щодо походження 
великокнязІвських 
церковних уставІв: 
дискусІйнІ питання

Ключові слова: устав, дослідник, походження.

і.А. мацелюх
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таких же позиціях перебував дореволюцій-
ний каноніст Н. Суворов. Він вважав Устав 
князя Володимира повністю підробленим і 
датував його XIV століттям [14, 174].

Митрополит Є. Болховітинов, запере-
чивши Н. Карамзіну, висловив думку про 
автентичність Уставу, який походить від 
самого князя Володимира. Богослов по-
силався на політичну необхідність Уставу 
якраз у Х ст. [5, 6]. Різноманіття списків 
та появу пізніх редакцій дореволюційний 
юрист В. Неволін пояснив широким прак-
тичним використанням уставних норм у 
Руській державі [10, 294–295]. Підтриму-
ючи точку зору останнього науковця, ми-
трополит М. Булгаков говорив про Устав 
князя Володимира як про кодекс руського 
церковного права. Розбіжності в редакціях 
вчений назвав «несуттєвими», та констату-
вав: «Церковний Устав Володимира дійсно 
є такий» [9, 94]. 

Професор імператорського універси-
тету імені Святого Володимира М. Вла-
димирський-Буданов, говорячи про Устав 
князя Володимира, висловив компромісну 
точку зору. Науковець припустив ймо-
вірність підробки Уставу, яка стосується 
«лише імені князя, автора закону, однак, 
не змісту, що відповідає тогочасному по-
ложенню церкви в суспільстві» [2, IV]. 
Підтримуючи попередню думку, дорево-
люційний каноніст А. Павлов, розвинув 
її. Вчений вважав, що Устав складався із 
частин, які ухвалювалися та видавалися в 
різні роки. «Норми Уставу – це справжні 
розпорядження князя Володимира у спра-
вах Церкви, – писав дослідник, – статті, у 
яких йдеться про суди та церковних людей 
були проголошені особисто Володимиром, 
а записані в Устав незабаром після нього» 
[11, 134–135].

У 1926 р. радянський історик С. Юш-
ков, аналізуючи наукові видання текстів 
Уставу В. Бенишевича, дійшов висновку, 
який отримав загальне визнання в сучасній 
науці. Його позиція така: «В основі Уставу 
лежить грамота князя Володимира Свя-
тославича про виділення десятини церкви 

Богородиці в 995–996 рр. Пізніше, на по-
чатку XI століття, вона була переписана 
в перший Устав, у зв’язку з заснуванням 
єпископських кафедр, поширенням на них 
церковної десятини та установленням цер-
ковної юрисдикції. У XI–XII ст. разом зі 
зміцненням і розширенням церковної орга-
нізації, Устав продовжував доповнюватися 
новими нормами, у нього були внесені пе-
реліки церковних судів і церковних людей. 
Остаточний текст, що лежить в основі іс-
нуючих редакцій, сформувався в середині 
або другій половині XII ст.» [12, 233]. 

Таку думку поділяють більшість ни-
нішніх дослідників історії права, проте 
сучасні російські історики П. Гайденко, 
Т. Фоміна висловили власну версію по-
ходження Уставу князя Володимира та 
його редакцій. Вони переконані, що ба-
гато правових норм Уставу не відповідали 
релігійно-політичним реаліям X – першої 
половини XI ст. Порівнюючи редакції та 
списки Уставу, російські науковці підозрю-
ють церковних діячів, що бачать в Уставі 
Володимирську спадщину, у фальсифікації 
пізніх редакцій документа для «розши-
рення церковних прав, які виходять із вуст 
святого Володимира» [3, 115]. Наукові по-
зиції митрополитів та богословів, сучасні 
науковці гостро розкритикували, мовляв 
«погляди церковних істориків ґрунтуються 
на релігійних переконаннях та бажанню 
не виявити історичну істину, а примирити 
виникаючі протиріччя заради релігійної іс-
тини» [3, 112–119].

Ретельно вивчаючи Руську державу, 
М. Брайчевський висловив власну гіпотезу 
щодо походження даного джерела. Вче-
ний говорив про Устав князя Володимира 
як про другий церковний Устав. «Перший 
церковний Устав належить перу князя Ас-
кольда, – пише науковець, – який у 60-х 
роках ІХ–ст. був надзвичайно доречним та 
політично необхідним через початок хрис-
тиянізації Русі, відкриття київської єпархії 
та перше Аскольдове хрещення» [1, 71–71]. 

Погоджуючись з думкою М. Брайчев-
ського, спробуємо її обґрунтувати. Друга 
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стаття найдавнішої Оленінської редакції 
Уставу, текст якої, на думку радянського 
історика Я. Щапова, є близьким до оригі-
налу [16, 115], викладена так: «Се аз, князь 
великий Василей, нарицаемый Володимер, 
сын Святославль, внук Игорев и блаженныя 
Ольгы, восприях есмь крещение святое от 
греческых царей Костянтина и Василия и 
Фотия патриарха, взях перваго митропо-
лита Михаила на Киев и на всю Русь, иже 
крести всю землю Рускую» [13, 139–140]. 
Як бачимо, поряд з князем Володимиром 
згадується патріарх Фотій та призначений 
ним митрополит Михайло. Обидві останні 
постаті пішли з життя за сто років до Воло-
димирового хрещення. Такий анахронізм іс-
торики та каноністи пояснюють по-різному: 
помилкою переписувачів Уставу, широким 
його використанням, пізнішою вставкою 
(К. Неволін О. Лотоцький) [9, 653], сим-
волічним значенням (Е. Болховітов, митр. 
Макарій) [10, 6; 9, 83–100], підробкою для 
підняття церковного авторитету, а також не-
дійсністю Уставу (М. Карамзін, Е. Голубін-
ський, М. Суворов) [6, 234; 4, 968; 14, 174]. 

Історик С. Юшков, версія походження 
Уставу якого є загальновизнана сучасною 
наукою, досліджуючи різні редакції дже-
рела та реконструйовуючи типовий текст, 
повністю відкинув компрометуючі імена 
патріарха та рукопокладеного ним архієрея 
[17, 211–216]. Однак, на нашу думку, їх іг-
норувати не можна, так само не можна про 
них говорити як про пізніші вставки або по-
милки переписувачів чи якісь символічні 
жести. Адже, невже невідомо було уклада-
чам Уставу, що в часи князювання Володи-
мира Константинопольський патріарший 
престол очолював Микола Хрисоверг?

Ми переконані, що єдиним можливим 
поясненням є гіпотеза, висунута М. Брай-
чевським про існування першого церков-
ного Уставу князя Аскольда, який написа-
ний у 60-ті роки ІХ ст., коли патріарший 
престол дійсно очолював патріарх Фотій, 
котрий призначив на київську кафедру 
митрополита Михайла [1, 71–72]. Саме це 
перше національне джерело церковного 

права в подальшому могло стати основою 
Уставу Володимира, де збереглися деякі 
попередні норми. Достеменно дослідити 
текст закону неможливо, але обставини, 
які могли викликати появу документа, да-
ють підстави припускати про тогочасну 
необхідність регламентувати статус нової 
церковної організації, передбачити дже-
рело її матеріального забезпечення (та-
кими засобами могли бути добровільні по-
жертви і платня за треби) та санкціонувати 
норми візантійського церковного права як 
діючого законодавства на Русі.

«Устав князя Володимира Святосла-
вовича про десятини, суди і людей цер-
ковних» – це важлива пам’ятка Руської 
держави, головне джерело церковного 
права державного походження, що визна-
чило місце церковної організації в державі, 
джерело її матеріального забезпечення та 
сферу юрисдикції. Закон став базисом та 
міцним фундаментом для подальших уста-
вів. Незважаючи на появу останніх, він 
продовжував діяти аж до XVIII ст. 

Розглянувши дискусійні питання, щодо 
походження церковного Уставу Володи-
мира, пропонуємо перейти до аналізу істо-
ріографічної літератури щодо виникнення 
«Уставу Ярослава Володимировича про 
церковні суди». Відтак, наука рясніє різ-
ними позиціями, щодо часу створення та 
авторства даного Уставу. Зокрема, дорево-
люційний каноніст А. Павлов переконаний, 
що Устав був створений Ярославом шля-
хом кодифікації норм церковного права. 
Вчений оцінював його появу як логічне 
продовження законів Володимира та допо-
вненням до Руської Правди [11, 150–154]. 
Поділяючи думку попереднього дослід-
ника, його сучасник, історик права К. Не-
волін говорив про Устав як про писемну 
пам’ятку доби Ярослава [10, 300–310]. 

Дореволюційний історик М. Карамзін 
став першим науковцем, який поставив під 
сумнів авторство князя Ярослава. Він писав 
про Устав як про більш пізню «підробку», 
а час його створення відніс до ХІV ст., мо-
тивуючи це тим, що «Устав не відповідає 

і.А. мацелюх
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Руській правді та містить слова новішого 
часу, яких не існувало в часи Ярослава» 
[7, 67]. Наступні дослідники Уставу або 
приєднувалися до погляду М. Карамзіна 
про фальшування Уставу [4, 628], або зна-
ходили аргументи на користь висновків 
А. Павлова та К. Неволіна [15, 103].

Найбільш переконливу точку зору, яка 
домінує в сучасній науці, висловив радян-
ський дослідник Я. Щапов. Він вважав, що 
типовий текст Уставу датується XI століт-
тям та створений у співавторстві князем 
Ярославом та митрополитом Іларіоном. 
Науковець також підготував і опублікував 
усі відомі списки Уставу, котрі розділив на 
6 редакцій: Коротку, Розширену, а також 
ті, що виникли в результаті переробки цих 
двох пізніх редакцій Рум’янцевську, Тар-
навську, Устюзьку та Західноруську (Сувій 
Ярославль) [16, 301–302]. 

На нашу думку, концепція Я. Щапова 
є найбільш аргументованою, саме тому її 
підтримали не лише вітчизняні науковці, а 
і іноземні, зокрема, американський історик 
Даніел Кайзер у праці «Розвиток права в 
середньовічній Росії», поділив основні по-
гляди Я. Щапова щодо походження Уставу 
Ярослава Володимировича про церковні 
суди [18, 54–58]. 

Отже, давньоруські князівські устави 
неодноразово були предметом досліджень 
як дореволюційних, так і сучасних істо-
риків, юристів, джерелознавців. Наукові 
дискусії, щодо їх дійсності не припиня-
ються і нині. Ми приєднуємося до думки 
М. Брайчевського щодо походження пер-
шого церковного Уставу від Великого 
князя Володимира. Тогочасні обставини 
та історичні передумови чітко говорять 
про його необхідність. Більше того, в його 
основу покладений церковний Устав Ас-
кольда (це пояснює присутність у одній 
з редакцій Уставу патріарха Фотія, який 
помер за 80 років до князя Володимира). 
Дане джерело церковного права широко 
використовувалося та постійно перепи-
сувалося, тому існує близько 200 списків 
Уставу, що поєднуються в різні редакції 
та зводи, різноманітні за обсягом та зміс-
том. Щодо походження церковного Уставу 
Ярослава, ми поділяємо думку Я. Щапова, 
яка датує документ XI століттям, авто-
рами якого були Великий князь Ярослав 
та митрополит Іларіон. Така позиція є 
домінуючою у сучасній науці. Вона була 
підтримана більшістю вітчизняних та іно-
земних дослідників. 
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Останнім часом світова практика та 
провідні науковці чітко вказують на те, що 
пріоритетною формою утримання дітей, 
які позбавлені батьківського піклування, 
є усиновлення. Саме тому проблема ґрун-
товного дослідження інституту усинов-
лення з метою його подальшого удоскона-
лення в майбутньому надзвичайно гостро 
стоїть перед сучасними науковцями.

Історичний досвід організації різних 
форм допомоги дітям, які втратили бать-
ків або з інших причин позбавлені бать-
ківського піклування, дасть можливість 
виявити позитивні та негативні чинники, 
вплив різноманітних форм утримання та 
виховання дітей на їх подальший розвиток 
та передбачити майбутні наслідки. 

Аналіз розвитку цього інституту права 
протягом різних історичних періодів до-
зволяє глибше і повніше зрозуміти умови 
формування повсякденної сімейної та пра-
вової свідомості українського населення і 
зробити висновки з метою врахування по-
зитивних надбань, упущень і прорахунків 
його розвитку як на сучасному етапі, так і 
в майбутньому. 

Про актуальність вказаної теми свід-
чить і те, що на території України було 
впроваджено проект Державної цільової 
програми розвитку національного уси-

новлення дітей в Україні «Кожній дитині 
– власну родину» на 2006–2016 рр. [7, 48]. 
Крім того, за ініціативою Президента Укра-
їни 30 вересня проголошено днем усинов-
лення [6, 54].

Метою даної статті є теоретико-право-
вий аналіз історичного формування інсти-
туту усиновлення дітей в Україні.

В Україні, після здобуття нею неза-
лежності, окремі аспекти проблем право-
вого регулювання інституту усиновлення 
аналізували Л.М. Артюшкіна, Л.М. Бара-
нова, Г.М. Бевз, В.І. Борисова, М.Й. Бори-
шевський, М.М. Василькова, В.А. Ватрас, 
О.В. Дзера, В.С. Гопанчук, І.В. Жилінкова, 
А.Г. Зінченко, С.П. Індиченко, В.С. Крижна, 
І.П. Жерносек, М.В. Логвінова, А.І. Обу-
хівська, А.К. Поляничко, З.В. Ромовська, 
С.Я. Фурса, Ю.С. Червоний, В.С. Яковенко 
та інші.

Становлення такого соціального, а піз-
ніше і правового явища, як усиновлення, 
та розуміння його змісту було закладено 
ще в часи родового суспільства, а згодом 
отримало подальший розвиток у перших 
державних цивілізаціях Стародавнього 
Сходу та античних державах. Згодом, за ча-
сів Київської Русі та Галицько-Волинської 
держави, цей інститут було поширено і на 
територію сучасної України. 

І.В. КоВАльчуК,
кандидат юридичних наук
(Білоцерківський національний аграрний 
університет)

усиновлення, як 
соцІально-правове явище 
на територІї україни  
до середини XVIII ст.

Ключові слова: усиновлення, усиновитель, усиновлений, опіка, опікун, батьківське 
піклування.
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У давньогрецьких містах-державах 
усиновлення слугувало єдиним коректи-
вом соціального безправ’я численних чу-
жинців, що знаходилися поза родовими 
організа ціями.

Слід зазначити, що усиновлення як 
«штучне синівство», як прийом «сторон-
нього» до складу родини відбувалося на 
території Стародавньої Русі ще в часи 
язичництва. 

Зокрема, усиновлення використовува-
лось у слов’ян східної Європи як різновид 
штучного рідства, одним з наслідків якого 
була сувора заборона шлюбного зв’язку 
між кровними членами сім’ї та усиновле-
ними особами протилежної статі. Особа, 
яку було прийнято в сім’ю, без будь-яких 
обмежень прирівнювалась до кровних 
родичів. Під час усиновлення враховува-
лись інтереси усиновлених, особливо тих, 
що втратили сім’ю. Уже в давніх народів 
існували певні умови, дотримання яких 
було необхідним для усиновлення. Так, 
древні слов’яни через численність та ав-
тономність сімей, основною вимогою для 
усиновлення вважали відсутність кровних 
родичів в усиновленого. Така вимога була 
встановлена для того, щоб не порушувати 
збереження обрядів (які були численними 
та дуже значимими у той час) у різних 
сім’ях. У той час усиновлення не було по-
ширено у татар, осетин та інших народів, 
які жили родовим ладом [2, 17]. 

Основним і найважливішим джерелом 
тогочасного українського права було непи-
сане звичаєве право, що створилося шляхом 
постійного дотримання протягом віків на-
родних звичаїв та підпорядкування звичає-
вим правилам суспільного життя й побуту. 

Вчинок, як зовнішня форма вияву зви-
чаєвого права, мав настільки ж важливе 
значення, як і писана форма закону. Тому 
зовнішній вияв звичаєвого права супрово-
джувався особливими обрядами, завдання 
яких полягало в тому, щоб шляхом різно-
манітних зовнішніх актів зафіксувати в на-
родній пам’яті даний правовий звичай. З 
часом правові обряди шляхом постійного 

їх повторення в однаковій зовнішній формі 
набирали такого ж правового значення, як 
і правові норми. Порушення або невико-
нання звичаєвих обрядів вважалося пору-
шенням норм звичаєвого права.

Саме з цих причин в той час практично 
не існувало процесуального акту чи інсти-
туту, які б не мали свого ключового об-
ряду-символу. 

Інститут усиновлення не став винятком 
з цього правила, і тому в основі процедури 
усиновлення були норми звичаєвого права 
та обряди, що імітували народження ди-
тини.

На українських землях за часів Ки-
ївської Русі приймати в сім’ю сироту, як 
правило, могли літні люди, коли їм вже 
було важко справлятися з господарством, 
або коли вони не мали спадкоємців. При-
йнятий у сім’ю повинен був вести госпо-
дарство, шанувати своїх нових батьків, а 
також був зобов’язаний їх поховати. 

Отже, якщо раніше усиновлення моти-
вувалося потребою зберегти чисельність, 
міцність громади, то згодом все очевидні-
шою стає інша мета усиновлення – мати 
спадкоємця. Це був своєрідний відгомін 
стародавності, оскільки в пору християн-
ства турботу про душу покійного можна 
було доручити церкві, а в язичницькі часи 
приношення йому пожертв складало ви-
нятковий обов’язок його дітей. 

Разом з тим під час усиновлення врахову-
валися інтереси не тільки усиновителя, але й 
осіб, що усиновлюються, особливо тих, хто 
втратив власну родину, оскільки, тільки че-
рез усиновлення особи, що були позбавлені 
батьківського піклування, отримували на-
лежний догляд та сімейне виховання.

Відповідно до руського звичаєвого 
права, були передбачені різні процедури 
усиновлення, що зберігалися довгий час, а 
саме:

• обряд фіктивного народження. 
Імітувати пологи міг і чоловік. 
Вважалося, що обряд, що імітує 
пологи дитини чоловіком, супрово-
джував усиновлення ним дитини; 
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• одруження з вдовою брата; 
• фактичний прийом усиновленого до 

будинку; 
• прийом зятя в сім’ю за відсутності 

рідних синів (приймацтво);
• особливий договірний акт між уси-

новителем і особою, що усиновлю-
ється.

Таким чином, стає очевидним, що 
усиновлення було відоме ще тоді, коли іс-
нувала древня родина з патріархальним 
батьком сімейства на чолі, до якої однаково 
входили і діти, і прийняті в родину (при-
ймаки) з чужої родини. Також необхідно 
зазначити, що в той же час усиновлення 
розглядалось переважно як спосіб залу-
чення робочої сили, а тому мало і еконо-
мічний зміст.

Довгий час правила, що стосувалися 
усиновлення, не піддавалися істотним змі-
нам і вирізнялися великою розмаїтістю. 
Але в міру зміцнення приватновласниць-
ких засад у сімейних відносинах, усе 
більше значення почав набувати такий по-
рядок, що не можна було усиновляти своїх 
незаконних дітей. Тим самим створюва-
лися перешкоди на шляху можливого зазі-
хання на власність усиновителя з боку його 
незаконних дітей.

В добу Київської держави діяла над-
звичайно важлива пам’ятка українського 
права – «Руська Правда». Ця пам’ятка 
права є збіркою норм звичаєвого права та 
княжих уставів, складена в XI–XII ст. (най-
давніший список, що зберігся, походить із 
кінця XIII ст.). 

«Руська Правда», на жаль, не виділяла 
окремо норми щодо регулювання усинов-
лення, на відміну від опіки. Турбота про 
дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, покладалась на опікунів [12, 311].

У тексті «Руської Правди» вперше 
з’явилася згадка про «опіку». Так, у Розши-
реній редакції «Руської Правди» йдеться 
про те, що після смерті батька опікуном 
малих дітей ставав хтось із найближчих 
кровних родичів або вітчим, якщо мати ви-
ходила заміж вдруге [11, 66].

Поняття «усиновлення» та «встанов-
лення опіки» у правовому сенсі завжди мали 
певні відмінності. Так, під час усиновлення 
відбувається прийняття дитини усинов-
лювачем у свою сім’ю на правах дочки чи 
сина. Правовими наслідками усиновлення 
є те, що така подія надає усиновлювачеві 
права і накладає на нього обов’язки щодо 
усиновленої дитини у тому ж обсязі, який 
мають батьки стосовно рідних дітей, тобто 
усиновлені діти в правовому значенні нічим 
не відрізняються від рідних дітей.

Опіка ж встановлюються з метою за-
безпечення особистих немайнових і май-
нових прав та інтересів малолітніх, непо-
внолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, 
які за станом здоров’я не можуть само-
стійно здійснювати свої права і виконувати 
обов’язки. Опікун зобов’язаний вихову-
вати дитину, піклуватися про її здоров’я, 
фізичний, психічний, духовний розвиток.

Відповідно до «Руської Правди» опі-
куну передавалося у тимчасове користу-
вання рухоме й нерухоме майно неповноліт-
ніх. Така передача обов’язково відбувалася 
у присутності свідків. Опікун мав право 
розпоряджатися майном, що знаходилося 
під опікою, та отримувати і привласнювати 
прибуток від нього, але після закінчення 
терміну опіки був зобов’язаний повернути 
все отримане під опіку майно особі, яка зна-
ходилась під його опікою [4, 456]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, 
що правове регулювання інституту опіки 
виникло значно раніше, ніж інститут уси-
новлення, хоч навіть на той час усинов-
лення вже існувало як один з інститутів 
звичаєвого права.

Після хрещення Русі (988 р.) церква 
на українських землях також поступово 
почала регулювати багато суспільних від-
носин, що раніше регулювались звичаєвим 
правом. Усе більшого поширення наби-
рали норми християнської моралі в сім’ї, в 
тому числі і щодо усиновлення.

Усиновлення здійснювалося церквою 
за допомогою особливого акта, що ви-
ходив від церковної влади. Воно освячу-
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валося особливим церковним обрядом, 
який називався «синотворення». Для того, 
щоб усиновлення мало силу, воно під-
лягало ствердженню єпархіальним ар-
хієреєм за дотримання визначеного цер-
ковного обряду. Такими були вимоги, що 
пред’являлися до усиновлення нормами ві-
зантійського права, під впливом яких тоді 
знаходилася Русь. 

Таким чином, можна зробити висно-
вок, що правовий статус дитини у період 
розвитку Київської Русі характеризувався 
використанням церковного, князівського 
права, а також звичаїв, нерівності у правах 
та обов’язках дітей різної статі та різного 
стану, появі та розвитку інститутів опіки, 
піклування та усиновлення, повним підпо-
рядкуванням дитини волі батьків, відсут-
ністю заборони продавати дітей.

Початком становлення традиції цивіль-
ного та сімейного права в Україні можна 
вважати створення у XVI ст. Статутів Ве-
ликого князівства Литовського, в яких на-
мітився, хоча і вельми приблизно, але все 
ж досить виразний поділ права на галузі, 
в межах яких почали виділятися відповідні 
цивільно-правові та публічно-правові ін-
ститути.

Перший зі Статутів – Старий [8], при-
йнятий у 1529 р., – був першим загальним 
кодексом Литовської держави, до складу 
якої входили тоді і українські землі. За 
своїм змістом і структурою він був дуже 
близьким до «Руської правди».

Оскільки норми першого Литовського 
Статуту 1529 р. були досить архаїчними, 
то 1566 р. було прийнято другий – Волин-
ський статут [9]. Розділ VI Другого Литов-
ського Статуту регламентував правове ре-
гулювання інституту опіки. 

Третій Литовський Статут, названий 
Новим [10], був прийнятий у 1588 р. Він 
так само як і два попередні Статути 1529 і 
1569 рр. не виділяв інститут усиновлення, 
натомість визначав порядок призначення 
неповнолітнім сиротам опікунів. 

Артикул 1 розділу VI Статуту підтвер-
джував положення артикулу 11 розділу V 

про призначення неповнолітнім сиротам 
опікунів. Спеціально підкреслювалася 
мета такого призначення: не допустити 
розпорошення шляхетської нерухомості 
i забезпечити перебування майна в руках 
членів роду. 

Опікунами над дітьми-сиротами при-
значались, як правило, їх родичі. При 
цьому правом на опікунство наділялись в 
першу чергу родичі чоловіка, а не жінки. 
Коли ж не було близької родини, то сиріт за 
рішенням уряду можна було передати тим, 
хто хотів взяти їх на виховання [3, 279].

Таким чином, фактично таке рішення 
містило основні ознаки усиновлення, але 
оскільки основною умовою такого уси-
новлення було повернення боргів батьків 
дівчинки, то ми не можемо однозначно 
стверджувати про існування правового ре-
гулювання інституту усиновлення в того-
часному суспільстві.

Незважаючи на те, що інститут усинов-
лення не було закріплено на законодавчому 
рівні, процесуальне регулювання усинов-
лення відбувалось в рамках звичаєвого 
права. Крім того, усиновлення як інститут 
звичаєвого права визнавалось і на держав-
ному рівні. Підтвердженням цього можуть 
слугувати архівні матеріали. 

Найпоширенішою формою усинов-
лення на той час було прийняття зятя в дім 
дружини. За такої форми усиновлення зять 
разом з дочкою підпадав під батьківську 
владу прийомних батька й матері нарівні 
з їх рідними синами. Батьківська влада на 
той момент була безмежною щодо дітей, 
і батьки часто віддавали дітей в заклад 
[4, 30]. 

Дослідивши основні нормативно-пра-
вові акти Литовсько-Руської держави, ми 
приходимо до висновку, що на той час 
інституту усиновлення як окремого інсти-
туту сімейного права ще не існувало. Разом 
з тим, ми можемо стверджувати, що багато 
в чому інститут усиновлення був співзвуч-
ним з інститутом опіки, і опікуни на той 
час виконували основні функції усинови-
телів. Адже спочатку опіка поширювалася 
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тільки на майно підопічного, а згодом по-
ширилася i на самого підопічного. Якщо 
на перших порах опікунство було тільки 
правом опікуна, то з часом воно перетво-
рилося на його обов’язок.

Українське право XVIII ст. вже знало 
інститут усиновлення. Згідно з «Правами, 
за якими судиться малоросійський народ» 
1743 р., усиновлення це правовий акт, за 
яким батьки брали чужих дітей як своїх 
природних й допускали їх до спадщини 
(Гл. ХІІІ, арт. 14, п. 1).

Право усиновлення належало особам, 
які були старші за віком від усиновлюва-
них, а також особи вільного стану і такого 
ж як усиновлені. Усиновлення мало бути 
добровільним, заснованим на взаємній 
згоді усиновителя і усиновленого, про-
голошене і записане в урядових книгах 
(Гл. ХІІІ, арт. 14, п. 3).

Усиновитель мав таку ж владу як і рід-
ний батько. Після смерті бездітного усино-
вителя його майно успадковував усиновле-
ний, а після смерті бездітного усиновленого 
– успадковував усиновитель. У випадку 
смерті усиновителя, а потім і бездітного 
усиновленого спадщина поділялась на дві 
частини, з яких одну одержували родичі 
усиновителя, а іншу – родичі усиновленого. 
Якщо в усиновителя народжувались власні 
діти, тоді усиновлений одержував 1/3 час-
тину майна усиновителя, а решту успадко-
вували рідні діти усиновителя.

«Права, за якими судиться малоросій-
ський народ», на жаль, не врегульовували 

безпосередньо процедуру усиновлення, 
але безумовно мали значний влив на ста-
новлення інституту усиновлення на укра-
їнських землях [5, 467].

Таким чином, стає очевидним, що 
усиновлення було відоме ще тоді, коли іс-
нувала древня родина з патріархальним 
батьком сімейства на чолі, до якої однаково 
входили і діти, і прийняті в родину (при-
ймаки) з чужої родини. 

Також необхідно зазначити, що в той 
же час усиновлення розглядалось пере-
важно як спосіб залучення робочої сили, а 
тому мало і економічний зміст.

Отже, ми можемо зробити висновок, що 
навіть у найдавніший період слов’янської 
історії вже зароджувалися форми допомоги 
і підтримки, які надалі стануть основою 
для християнської моделі утримання і вихо-
вання дітей-сиріт. Разом з тим, такі форми 
підтримки не мали постійного характеру і 
тому не могли забезпечити вирішення про-
блеми утримання та виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання на належному рівні. Стає очевидним 
шлях зародження і подальшого розвитку 
інституту усиновлення в Україні, який бере 
свій початок від Візантії і знаходить своє по-
вне ствердження на території України. Не-
зважаючи на те, що інститут усиновлення 
ще не було закріплено у нормативних актах, 
на відміну від інституту опіки, ми можемо 
стверджувати про його існування та засто-
сування у суспільстві.
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В статье на основании анализа правовых актов, архивных материалов и научной лите-

ратуры исследовано становление института усыновления в Украине. Проанализировано 
предпосылки возникновения института усыновления на украинских землях и определены 
основные этапы его становления. Выяснено место и роль усыновления как института 
права на протяжении разных исторических эпох. 

SUmmarY 
Article is dedicated to the process of the establishment and development of the institution of 

adoption in Ukraine as one of the essential institutions of law. It was studied on the basis of the analysis 
of legal acts, archival materials and scientific literature. The article also focused on the preconditions and 
the main stages of adoption institution formation on the Ukrainian lands. It was grounded the place and 
role of adoption as an institution of law throughout the different historical epochs. 
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Кіотський протокол було підписано 
у грудні 1997 р. в Японії на міжнародній 
конференції за участю 39 індустріально 
розвинутих держав світу. На сьогодні чле-
нами ООН є всього 191 держава. Багато з 
них – економічно бідні країни так званого 
третього світу, дійсний стан справ у яких 
не відповідав вимогам Кіотського прото-
колу. Індія та Китай, які разом репрезенту-
ють більше, ніж третину населення світу 
і є тепер на стадії швидкого економічного 
розвитку, також не відповідали вимогам 
цього міжнародного договору. Сам Китай 
щорічно викидає в повітря 13% загально-
світової кількості шкідливих газів. Не на-
багато відстає від Китаю щодо викидів 
отруйних газів (азотного, сірчаного та вуг-
лекислого) Індія, в якій проживає мільярд 
населення і яка намагається в майбут-
ньому розвивати ядерну енергію. Існують 
прогнози, що без належного контролю ці 
дві країни вже у 2050 р. вироблятимуть 
близько 50% світового обсягу парникових 
газів, спричиняючи підвищення темпера-
тури та зменшення кількості озону, який 
охороняє життя на Землі від ультрафіоле-
тових променів Сонця.

Самі китайці починають протестувати 
проти хімічного забруднення, причиною 
якого є розвиток їхньої національної інду-
стрії. Так, в газеті «Нью-Йорк Таймс» від 
19 липня 2005 р. було опубліковано статтю 
про демонстрацію протесту чисельністю 

15 тис. осіб у місті Ксін-Чяньґ після вибуху 
на заводі, де виробляли антибіотики. Про-
тест був спрямований проти забруднення 
повітря, води і довколишнього ґрунту, який 
вже давно став неродючим. У 2004 р. у Ки-
таї було зареєстровано 74 тис. таких про-
тестів проти забруднення і знищення еко-
систем.

Мета Кіотського протоколу – спону-
кати індустріальні країни зменшити ви-
киди парникових газів на 7% проти рівня 
1990 р. і виконати це завдання до кінця 
2008 або до 2012 рр. Таке неоднозначне 
визначення терміну досягнення мети само 
собою зменшує шанси на її досягнення. 
Оскільки Кіотський протокол до 1999 р. 
(як це передбачалося) не був ратифікова-
ний багатьма країнами, у 2001 р. у Німеч-
чині було скликано ще одну конференцію, 
на якій вирішено зменшити викиди з 7% до 
3,5%. Але це зменшення норми викидів не 
стосувалося США. Таке рішення поясню-
валося тим, що США, маючи менше, ніж 
5% (точніше 4,6%) населення світу, спри-
чинюють виділення 24% парникових газів.

У березні 2001 р. у Сенаті США 95 го-
лосами із 100 (5 сенаторів були відсутні) ця 
країна офіційно відмовилася підписати Кі-
отський протокол. Це саме рішення знову 
було прийняте у кінці 2004 р., коли вже 140 
держав згодилися пристосуватися до вимог 
протоколу. Відмова підписати договір – це 
не вияв впертості чи примхи президента 

Проф. доКтор джордж (юрІй) СолтиС 
(Державний університет штату Нью-Йорк, США)

американська концепцІя 
екологІзацІї економІки як 
прагматична альтернатива 
кІотському протоколу
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Буша. Президент США не ухвалює законів, 
а тільки їх виконує. Всі проекти до законів 
мусять бути схвалені Палатою Представ-
ників і опісля, головно закони міжнарод-
ного характеру, мають бути апробовані 
Сенатом. Варто тут згадати, що компроміс-
ний закон сенаторів МакКейна і Лібермана 
від 2003 р., скерований на те, щоб протягом 
двох років зменшити парникові викиди до 
рівня 2000 р., також був відхилений біль-
шістю членів Сенату.

У чому полягає суть критики Кіот-
ського протоколу з боку США і Австралії, 
яка також відмовилася його підписати?

1. Протокол відзеркалює непропорцій-
ність і неефективність, головно через ухи-
лення Індії та Китаю від їхніх зобов’язань 
стосовно інших країн світу.

2. Вимоги протоколу пов’язані з кіль-
кістю людей, а не з економічним статусом 
(ВНП) країни. Як сказав президент Буш на 
конференції Великої Вісімки на початку 
липня 2005 р. у Шотландії, прийняття прото-
колу підірвало би економіку США. Америка, 
щоб виконати зобов’язання стосовно інших 
країн (у тому числі країн третього світу), 
мусить збільшувати ВНП на 30% щорічно. 
Інакше Америка не зможе платити: 

• 2 млрд. дол. для ООН, що становить 
22% загального бюджету цієї міжна-
родної організації;

• 2 млрд. дол. для переселенців в 
Ізраїлі з Гази до інших частин дер-
жави;

• збільшити допомогу Африці з 
4,3 млрд. дол. до майже 9 млрд. дол.;

• проводити війни проти тероризму 
в Афганістані, Іраку та всере-
дині США, що дотепер становить 
300 млрд. дол.

1. Навіть зі зменшенням парникових 
викидів на 7% до рівня 1990 р., як це було 
початково заплановано у Кіотському прото-
колі, темпи глобального потепління будуть 
зростати і від 1997 р. до 2012 р. збільшаться 
на 25%.

2. Глобальне потепління триватиме, 
якщо навіть цілковито припинити викиди 

газів. Надлишок вуглекислого газу, який 
не був і не є абсорбований чи синтезова-
ний рослинами, залишається в атмосфері 
близько 100 років. Цей процес триває вже 
від ХІХ ст., відколи в Європі почалась т.зв. 
індустріальна революція.

Кіотський протокол, в основному, зва-
жає на глобальне потепління, спричинене 
виділенням парникових газів електро-
станціями, заводами і транспортом, які 
спалюють вугілля, природний газ, нафту 
чи бензин. У протоколі міститься мало ін-
формації про хімічну індустрію і синтез 
нових 80000 речовин, негативний вплив 
радіації, деградацію екосистем через ви-
рубування лісів, які могли б, наприклад, 
абсорбувати двоокис вуглецю, а також 
швидкий приріст населення світу. На-
прикінці Другої світової війни було два 
млрд. людей. Тепер, через 60 років, насе-
лення зросло до 6,3 млрд. В Україні та у 
країнах Західної Європи, де є мінусовий 
приріст населення, важко збагнути по-
літичний, економічний, екологічний чи 
психологічний ефекти надмірної кіль-
кості людей чи то в окремій країні, чи то 
навіть на цілому континенті. Наприклад, 
в Африці, незважаючи на те, що кожного 
дня вмирає 2000 хворих на малярію, 8000 
від СНІДу і 19000 від голоду, що в грома-
дянських чи міжнародних війнах у Конго 
загинули 4 млн., майже один мільйон у 
Руанді і 180000 протягом 2005 р. у Судані 
і що у деяких країнах, зокрема у Зімбабве 
та Замбії люди не живуть більше ніж 36–
38 років, населення континенту зростає. 
Сьогодні в Африці живе 900 млн. (ста-
тистика – National Geographic, вересень 
2005 р). На кожних 100 новонародже-
них дітей 26 народжуються в Африці, 12 
– у Південній Америці і 57 – в Азії – на 
близькому, середньому і далекому сході, 
виключаючи Китай.

Немає сумніву, що чим більше людей 
у світі, тим більше потрібно енергії і чим 
більше споживання енергії, тим більші 
масштаби екологічного забруднення і гло-
бального потепління.

джордж (Юрій) солтис
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Дивлячись знову з політичної точки 
зору, бачимо, що справджується передба-
чення Жана Распая з його книжки «Табір 
ангелів». Скінчилася холодна війна між 
Заходом та Сходом – і з’явився новий кон-
флікт між країнами півночі та країнами не-
європейських традицій. Країни, де є при-
ріст населення, починають заповнювати 
порожнечі, емігруючи до Західної Європи, 
США та Канади. Вони не асимілюються, а 
намагаються нав’язати свій спосіб життя 
і мислення та знищити інші багатовікові 
культурні надбання. У цьому і є причина 
світового тероризму.

На конференції Великої вісімки вирі-
шувалися два питання – допомога Африці 
та прийняття Кіотського протоколу. Я пев-
ний, що теракт у Лондоні 7 липня 2005 р. 
відкинув критику Франції та Англії сто-
совно позиції США щодо Кіотського про-
токолу. Президента Буша було підтримано 
іншими членами конференції і Кіотський 
протокол став де-факто неактуальним, про 
що свідчить підсумкова заява конференції.

На британському телеканалі Ай-Ті-Ві 
5 липня 2005 р. та на конференції Вели-
кої вісімки президент Буш кілька разів за-
явив, що справжнє розв’язання проблеми 
потепління можливе за допомогою нових 
технологій, в які Америка вже довгий час 
інвестує і буде інвестувати.

Метою США є обмежити використання 
імпортованої нафти переважно з країн се-
реднього Сходу, тому що саме тепер, коли 
один барель коштує 70 дол., приблизно 
35 дол. іде на підтримку тероризму. Крім 
того, згідно з заявами науковців лаборато-
рії ім. Енріко Фермі в Чикаго, потрібно шу-
кати нові чи альтернативні ресурси енергії. 
Вони передбачають, що нафти вистачить 
на 100, можливо 150 років. Запаси урану 
для вироблення ядерної енергії також об-
межені. Це саме можемо сказати про ву-
гілля і газ.

Для Америки легко би було зменшити 
обсяг викидів парникових газів, перей-
шовши на ядерну енергію. У США ядерні 
реактори продукують тільки 7% потрібної 

енергії, а у Франції відповідна частка ста-
новить 70%. Причинами, як вже було ска-
зано, є обмежені запаси урану, проблема з 
радіоактивними відходами, Чорнобильська 
катастрофа і випадок з ядерним реактором 
у Трі Майл Айленді недалеко від Нью-
Йорку, коли, щоб зменшити тиск, довелося 
випустити в атмосферу радіоактивну пару. 
Намагання відкрити нову ядерну електро-
станцію в Шоргам на Лонг Айленд не були 
успішні. Після великих видатків, тестів і 
запевнень та заяв, що ніякої небезпеки не 
буде, через протести довколишніх мешкан-
ців електростанцію таки не відкрили і про-
дали устаткування за один долар.

В Америці є вже спроби використову-
вати нові джерела енергії. Науковці наці-
ональної лабораторії в Брукгейвені, штат 
Нью-Йорк, знайшли гідрати на дні океану, 
створені водою і газом (метаном та іншими 
хімічними сполуками) при низькій темпе-
ратурі і високому тиску, які можуть бути 
перетворені у паливо. З одного літра такого 
«твердого палива» можна одержати 168 л. 
газу. Керівник дослідницької групи Магаян 
вважає, що гідратні поклади є просто необ-
межені і що практичний видобуток нового 
палива почнеться не раніше, ніж через де-
сять років. У лабораторії Чикагського уні-
верситету ім. Енріко Фермі вже 50 років на-
уковці працюють над можливістю вживати 
водень як вирішальний елемент отримання 
енергії. Хоч водень вже існує як пальне і 
добувається з різних хімічних сполук, його 
виготовлення вимагає великих витрат. 
Після конференції Великої вісімки в липні 
2005 р., з ініціативи США, було скликано 
конференцію в Москві за участі Сполу-
чених Штатів, Росії, Євросоюзу, Японії, 
Китаю і Південної Кореї, де вирішено про-
довжувати наукові дослідження універси-
тету в Чикаго та почати будівництво тер-
моядерного реактора в Марселі у Франції, 
який буде працювати на ізотопах води для 
вироблення термоядерної плазми. Є споді-
вання, що через 50 років водень, видобутий 
з води, стане невичерпним джерелом енер-
гії. Правда, все це звучить як фантастика. 
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Все таки, пригадаймо собі фантастичні ро-
мани Жуля Верна, у яких він, вже в ХІХ ст., 
писав про літаки та підводні кораблі. Пи-
сав він також у романі «Таємничий острів» 
про використання води як пального.

Все це далекосяжні плани на майбутнє. 
Питання полягає в тому, чи справді тепер, 
як заявив президент Франції Жак Ширак, 
США, відкинувши Кіотський протокол, 
відмежували себе від всього людства і не-
хтують міжнародними договорами?

Правдою є те, що Сполучені Штати 
намагаються обмежити парникові викиди. 
Вже у 1972 р., зразу після екологічної кон-
ференції у Стокгольмі, уряд США видав 
«Закон про чисте повітря (Clear Air Act)». 
У тому самому році американський вчений 
українського походженням Віктор Вовк 
взявся за конструкцію авто-гібрида, в якому 
поперемінно використовувалися бензин 
і вироблена ним електрика. Спершу цей 
авто-гібрид не надходив у серійне вироб-
ництво. Але протягом останніх 10–15 років 
авто-гібриди стають все більше і більше 
популярними. Сьогодні існує 11 моделей 
різних компаній, на яких пересічно можна 
проїхати 50–55 миль/галон (25 км/л). Це 
є великий прогрес, тому що у 70-х ро-
ках звичайне авто давало 10–12 миль/
галон (5 км/л). Незабаром має з’явитися 
модель «Тойота-Пріюс», над якою про-
водяться експерименти у США, з можли-
вістю 250 миль/галон (120 км/л). Люди 
починають купувати ці машини не через 
указ президента чи уряду, а тому, що мо-
жуть знизити податок на купівлю від двох 
до п’яти тис. дол. залежно від загальної 
ціни. Планується, щоб у місті Нью-Йорк 
почали використовувати авто-гібриди як 
поліцейські машини. У Бостоні вже кілька 
років їздять по вулицях автобуси-гібриди. 
У Нью-Йорку автобуси замість бензину 
використовують скраплений газ. Компанія 
«Крайслер» продукує вантажівки, які за-
лежно від дороги самі переключаються з 
восьми на шість або на чотири циліндри.

Домішки до бензину, що збільшують 
його потужність і забруднюють повітря, за-

боронені законом. Тепер зимою бензин змі-
шується з киснем, а літом до нього додається 
10% етанолу – тобто алкоголь з кукурудзи. 
Всі машини щороку проходять перевірку на 
предмет правильної роботи каталізаторів – 
нейтралізаторів отруйних газів.

У журналі «National Geographic» за 
вересень 2005 р. пишуть, що в Іспанії іс-
нує закон, згідно з яким всі нові будинки 
повинні мати устаткування для вжитку со-
нячної енергії. У Данії, знову ж таки, 20% 
електрики отримують завдяки повітряним 
турбінам-вітрякам. В Америці викорис-
тання вітру чи сонця як енергії обмежене 
і навіть гідроелектростанції продукують 
тільки 4% енергії. Державні чинники за-
охочують людей інвестувати у сонячну чи 
вітрову енергію, знижуючи податки та на-
віть повертаючи частину видатків на інста-
ляцію таких споруд.

Компанія «Дженерал Електрік», яка 
колись найбільше забруднювала повітря 
і воду, стала тепер піонером захисту до-
вкілля і це не завдяки вимогам якогось дер-
жавного закону, а через можливість отри-
мати прибуток.

У 2004 р. різне устаткування для ви-
робництва т.зв. чистої енергії дало компа-
нії майже 17 млрд. дол. прибутку. Вітрові 
турбіни, зроблені на заводах «Дженерал 
Електрік», було продано нещодавно для 
Ірландії, де вони за один рік понизили ви-
киди парникових газів на 68 тис. тонн.

Нові турбіни споживають газ, ство-
рений з вугілля. Це процес, що дає змогу 
виділити діоксид вуглецю перед спалюван-
ням. Такий спосіб понижує забруднення 
повітря на 40–50%. Вуглекислий газ під 
тиском запускають під землю або в океан.

«Дженерал Електрік» витрачає 
1,5 млрд. дол. щорічно на дослідження 
енергозберігаючих технологій. Останнім 
часом вкладено 2 млрд. дол. у переробку 
морської води на питну. Устаткування для 
опріснення води продано нещодавно для 
Алжиру за 260 млрд. дол.

«Ті-Ві-Ей (Tennesy Valley Authority)» 
– найбільша компанія, що постачає елек-

джордж (Юрій) солтис



вісник Академії адвокатури україни

20

число 1(26) 2013.

трику для південно-східної частини 
Америки, витратила, почавши з 1975 р., 
53 млрд. дол. на контролювання викидів 
шкідливих газів. На цей час знижено ви-
киди сірчаного газу на 78% і азотного на 
55%. До 2010 р. компанія планує витра-
тити 5,6 млрд. дол. на зменшення двоокису 
вуглецю шляхом фільтрування та будуючи 
більше сонячних енергостанцій.

Компанія має тепер 15 таких сонячних 
енергостанцій та одну т.зв. вітряну ферму 
«wind farm». 

Школа медицини при Гарвардському 
університеті створила у 1996 р. «Центр для 
здоров’я та глобального довкілля» і поста-
чає інформацію з екологічних проблем для 
університетів та середніх шкіл. До речі, 
80% університетів мають програми для сту-
дентів, зацікавлених в екології та охороні 
довкілля. Піонерами в цьому плані є універ-
ситети Тафта, Корнуелла, Буффало та Обер-
лін Коледж. У 36-х університетах створено 
організації під назвою «Кіото Тепер».

Штат Нью-Джерсі знизив у 2005 р. 
викиди парникових газів на 3,5%. Інші 
штати, як Орегон і Каліфорнія також, у 
свій спосіб, солідаризуються з Кіотським 
протоколом.

Треба додати, що деякі підприємства 
та громадські організації цікавляться не 
тільки екологічними проблемами в Аме-
риці, але також в інших країнах світу. У 
1991 р. створено т.зв. американську ферму 
тропічних дерев. Метою цього підпри-
ємства є насаджування дерев бокота і ко-
коболя у Коста Ріці. Дотепер насаджено 
1,7 млн. дерев. Доведено, що тропічні де-
рева швидше ростуть, ніж дерева Європи. 
За сім років їхнє коріння затримує воду, та 
зарості дають притулок тваринам, які через 
вирубування лісів у Центральній Америці 
почали зникати.

Клуб «Ротарі» – клуб американських 
бізнесменів-пенсіонерів – повідомив 
28 червня 2005 р. на 19-й Чорнобильській 
конференції в ООН, що висилає щорічно 
до Африки фільтри для очищення питної 
води.

Крім приватних організацій, університе-
тів, штатів, компаній чи інших комерційних 
підприємств, федеральний уряд США також 
намагається діяти позитивно стосовно гло-
бального потепління. 24 листопада 2004 р. в 
Ісландії скликано конференцію країн, яким 
найбільше загрожує танення льодовиків. Це 
країни, що мають території поблизу Арк-
тики – тобто США, Канада, Швеція, Росія, 
Норвегія, Фінляндія і Данія. Сполучені 
Штати нагадали, що Арктика не є власністю 
жодної країни та асигнували 2 млн. дол. на 
схвалення пропозицій щодо вирішення про-
блеми глобального потепління у північних 
районах Землі. 

26 липня 2005 р. на конференції, скли-
каній з ініціативи США, було підписано 
договір, котрий дехто вважає опозиційним 
до ухваленої у Кіото угоди. У конференції 
брали участь США, Китай, Індія, Японія, 
Південна Корея та Австралія. Це держави, 
які репрезентують приблизно (а може і 
більше) 50% населення землі, 50% вжитку 
енергії, 50% викидів парникових газів та 
50% світового валового національного 
продукту. Метою цього договору є спону-
кати держави добровільно дотримуватися 
таких правил:

• якомога ширше використовувати 
деякі гази, наприклад метан, що є 
відходами сільського господарства 
чи ферментації біомас, для ство-
рення нового палива;

• використовувати скраплений газ 
більше ніж вугілля, нафту чи бензин;

• піднести ефективність енерговико-
ристання через перебудову енерго-
блоків, двигунів та електроприладів;

• відводити двоокис вуглецю під 
землю чи в океан;

• обмінюватися новими технологіями.
Стало відомо, що Мексика, Сінгапур, 

Бразилія і Тайвань позитивно ставляться 
до цього договору. 27 липня 2005 р. в ро-
сійській газеті «Правда» з’явилася стаття 
Сергія Малініна, де він вказує, що Кіот-
ський протокол негативно впливатиме на 
економіку Російської Федерації і досить 
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позитивно підсумовує цей новий т.зв. 
«анти-Кіотський» договір. Можна споді-
ватися, що і Росія приєднається до нього.

25 травня 2005 р. президент Буш при-
значив Стіва Джонсона головою комісії з 
охорони довкілля (ЕРА), тобто науковця з 
найкращими фаховими даними для цієї ро-
боти. Встановлено також бюджет для комі-
сії у сумі 7,6 млрд. дол. Праця голови комі-
сії в основному має дослідний і дорадчий 
характер. Президент Буш сподівався, що 
Джонсон допоможе йому включити його 
ідеї в «Новий закон про енергію», який був 
прийнятий поки що тільки Палатою Пред-
ставників 275 голосами проти 156. Для 
пониження викидів парникових газів елек-
тростанціями та зменшення імпорту нафти 
з арабських країн президент Буш наполя-
гав, щоб США використовували більше 
ядерної енергії та почали видобувати на-
фту на території заповідників на Алясці. Ці 
дві пропозиції президента були відхилені. 
Новий закон про енергію пропонує:

• починаючи з 2006 р., збільшити 
домішку етанолу до бензину з 10% 
до 20% і наростити його виготов-
лення у 2012 р. до 7,5 млрд. галонів;

• виділити 14,5 млрд. дол. на зни-
ження податків для тих, хто еконо-
мить енергію;

• зменшити кількість викидів парни-
кових газів та стимулювати впро-
вадження нових технологій – асиг-
нуючи 2,6 млрд. дол. для вугільної, 
нафтової чи газової індустрії;

• ефективніше використовувати денне 
світло, змінюючи час на одну годину 
в березні, а не у квітні.

Таким чином, мети запобігання гло-
бальному потеплінню, яка визначена Кі-
отським протоколом, може бути досягнуто 
шляхом запровадження більш ефективної 
прагматичної американської системи еко-
логізації економіки.

РеЗюМе
Розглянуто сутність прагматичної концепції США стосовно вирішення проблеми гло-

бального потепління за допомогою нових технологій. На конкретному цифровому мате-
ріалі показано досвід використання екологічно безпечних видів енергії, які стають щораз 
більше економічно вигідними.

SUmmarY
Some basic ideas of practical concepts pertaining to global warming are being proposed by 

the United States by means of new technologies. Based on the supplied data a possible utilization 
of ecologically safe energy is shown to be viable and profitable.

Рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу

Подано 20.01.2013.
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Постановка проблеми. Проблема 
меж державної влади є малодослідженою 
темою, хоча більшість відомих правознав-
ців та мислителів різних часів частково 
висловлювалися щодо цього. Вирішення 
теорією права питання про мінімальні та 
максимальні межі державної, зокрема, і 
судової, влади визначають її функції, за-
вдання та мету діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Межі державної влади цілеспря-
мовано почав досліджувати німецький 
мислитель Вільгельм фон Гумбольдт, 
продовжив ці починання російський до-
революційний правознавець Володимир 
Вальденберг. За радянських часів цієї теми 
торкався А. Вітченко. На сучасному етапі 
межі державного втручання, їх природа та 
сутність досліджувались такими вченими 
як А. Машков, О. Верник, А. Костенко. 
Вагомі теоретичні доробки здійснені А. 
Машковим у дослідженнях проблем те-
орії держави та права в контексті їх спів-
відношення та меж. Щодо меж здійснення 
судової влади, як однієї із гілок державної, 
то важко віднайти цілеспрямовані дослі-
дження, що й спонукає до здійснення на-
укових пошуків.

Невирішені раніше частини про-
блеми. Однією із найбільших і невивче-
них проблем сучасної юридичної науки є 

проблема розуміння поняття, сутності та 
видів меж саме здійснення судової влади. 
В літературі [8, 132] судову владу визна-
чають як одну із гілок державної влади, 
структуру, яка є одним із найбільш роз-
винутих та високоорганізованих соціаль-
них інститутів сучасного суспільства, що 
володіє чималими ресурсами, засобами, 
способами і формами впливу на поведінку 
особи, суспільства, інших соціальних ін-
ститутів. В контексті сказаного, сучасні 
дослідники [6, 135] відзначають, що судо-
вій владі доводиться постійно перебувати в 
сфері соціально-економічних, політичних 
конфліктів та балансувати на межі найбіль-
шої гостроти правовідносин. Таким чи-
ном, знаходячись стороннім, незалежним і 
об’єктивним спостерігачем та арбітром на 
стику різноманітних відносин державно-
правового буття, маючи владно-імпера-
тивний вплив на них, судова влада сама 
повинна діяти у межах, вихід за які уне-
можливлює виконання її основних функ-
цій – правосуддя, охорони прав та свобод 
людини тощо.

Мета статті. Розкрити теоретико-пра-
вові аспекти поняття, сутності та видів 
меж здійснення судової влади.

Виклад основного матеріалу. Інтерес 
для нас становлять межі здійснення судо-
вої влади (в подальшому – МЗСВ), знання 
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про які ми будемо намагатися здобути ви-
користавши емпірико-теоретичні, догма-
тичні, соціально-правові, порівняльні еле-
менти дослідження [12, 85–86].

Здійснюючи свою діяльність судова 
влада має як абстрактну, так і практичну 
здатність впливати на різні сфери життя 
державно-правової системи, в тому числі 
на політику (зокрема, конституційну) 
[7, 109], межі якої важливо та необхідно 
окреслювати владою народу та права, мо-
ралі задля збалансованого, поступального 
розвитку держави і суспільства. Наявність 
чітких меж діяльності будь-якого явища 
сприяє його стабільності та прогнозова-
ності, а їх відсутність, хоч і створює ілю-
зорну свободу для самого явища, проте 
за своєю природою є хаосом, в якому не-
можливо нічого передбачити, визначити 
чи з’ясувати. Дослідження і точний опис 
меж здійснення судової влади допоможе 
з’ясувати її соціальну цінність, розкрити 
взаємозв’язки між організаційним, функ-
ціональним оформленням та підвищенням 
її ефективності, визначити об’єми фак-
тичних і потенційних можливостей щодо 
участі у освоєнні соціального капіталу в 
державно-правовій системі.

Відповіді на згадані запитання, на 
нашу думку, необхідно шукати в проявах 
судової влади в трьох важливих сферах 
державно-правового життя: правотвор-
чості, правозастосуванні (при нашому 
підході – застосуванні також моралі), пра-
воохоронної діяльності держави (при на-
шому підході – охорони моралі), в яких 
відбувається судова діяльність. А. Машков 
стверджує, що межі державного втручання 
визначають межі нормотворчої діяльності 
держави в цілому і окремих її органів, а 
також реалізацію права [8, 137]. На нашу 
ж думку, якщо говорити конкретніше, то 
саме МЗСВ знаходяться у складних при-
чинно-наслідкових зв’язках з межами нор-
мотворчої діяльності держави, з межами 
участі держави у реалізації права, з меж-
ами її правоохоронної діяльності. В літе-
ратурі [10, 19] можна віднайти намагання 

опосередковано через конституювання 
основних прав і свобод говорити про межі 
порядку організації суспільства і держави, 
які визначає суд при інтерпретації консти-
туції щодо випадків втручання публічної 
влади у життя індивіда, такими діями суд 
формує конституційну політика [7, 145].

Як підкреслює А. Машков, «розуміння 
феномену «держава» багато в чому зале-
жить від меж її прояву в соціальній сфері» 
[8, 133], аналогічно можна сказати і про 
розуміння судової влади, яке (розуміння) 
багато в чому залежить від меж її прояву у 
механізмі: судова влада – інші гілки влади 
– держава – суспільство – особа.

Межі державного втручання і МЗСВ 
перебувають в складних причинно-наслід-
кових зв’язках. Якщо МЗСВ не визначені 
чи недостатньо визначені як на теоретич-
ному, так і практичному рівні (наприклад, 
не розроблені теорією, не закріплені на 
законодавчому рівні), то проблематично 
говорити про наявність меж державного 
втручання у будь-які сфери соціального 
буття. З іншого боку, якщо межі держав-
ного втручання і існують, то їх практичного 
значення необхідний механізм фіксації пе-
ребування (держави і її влади) в суспільно-
правовій системі координат та запобіжни-
ків перетину цих меж, тобто – МЗСВ. 

Інтерес для нашого дослідження ста-
новить саме межі здійснення, а не будь-які 
інші межі судової влади, адже її діяльність, 
як вказує М. Розін [9], наділена єдністю не 
тільки за своїм логічним характером, а й за 
своєю природою. Отже, дослідження саме 
діяльності судової влади дає можливість 
логічно окреслити поняття, форми й види 
її меж, дослідити причинно-наслідкові 
зв’язки між межами і ефективністю судо-
вої влади, визначити їх значення, побачити 
недоліки, проблеми та шляхи їх вирішення 
в соціальному державно-правовому бутті.

Судова діяльність розкривається в лі-
тературі [11, 17] як різновид юридичної 
діяльності, якій притаманні ознаки як 
правоохорони, правотворення, так і пра-
возахисту. Під здійсненням судової влади 
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необхідно розуміти взаємопов’язані, ло-
гічно впорядковані дії системи органів та 
їх посадових осіб (які в сукупності склада-
ють незалежну гілку державної влади), що 
спрямовані на виконання функції право-
суддя в державно-правовій системі з засто-
суванням основних прав і свобод людини 
та громадянина, моральних імперативів 
(справедливості, рівності, милосердя), 
наділені можливістю створювати нові со-
ціально-правові нормативні приписи та 
охороняти моральні і правові цінності в 
державно-правової дійсності. 

Визначення поняття МЗСВ. На нашу 
думку, визначити поняття МЗСВ можна 
двома основними шляхами:

Перший варіант – при з’ясуванні змісту 
МЗСВ застосувати за аналогією методоло-
гію А. Машкова [8, 140–147], використану 
при визначенні через найближчий рід та 
видову відмінність поняття межі держав-
ного втручання [8, 142–151] в атрибутив-
ному та генетичному сенсі. Зауважимо, що 
А. Машков [8, 145] критично відносяться 
до визначення меж через можливості і за-
борони, однак, в кінцевому результаті, все 
одно визначає межі [8, 142–151] як можли-
вості цього явища. За цією методологією 
МЗСВ можна визначити як крайні харак-
теристики (величина) судової влади, її гра-
ничні (реальні чи потенційні) можливості 
(максимуму/мінімуму) впливу (втручання, 
проявів) на інші соціальні влади, гілки дер-
жавної влади, державу в цілому і її владу, 
буття природи, суспільства, окремих соці-
альних груп, особи, які (прояви, втручання) 
багато в чому визначені наперед її (судової 
влади) просторово-часовими рамками, при 
цьому ці країні характеристики усвідом-
люються суб’єктами соціальних відносин 
як щось кінцеве, непереборне, остаточне, 
максимум та/або мінімум можливе.

В цьому відношенні МЗСВ сприй-
маються через максимум та/або мінімум 
можливостей судової влади, як крайні, 
гранично можливі прояви суду у сис-
темі соціальних державно-правових від-
носин. Окреслені таким чином МЗСВ є 

невід’ємною частиною судової влади, но-
сять суб’єктивний і динамічний характер, 
сформовані зсередини явища – внутрішні 
межі.

Такі межі слідують долі самого явища, 
змінюються зі зміною величин судової 
влади або ж штучно вольовими діями шля-
хом зміни меж. При перетині судовою вла-
дою визначених для неї таким способом 
меж остання втрачає свої якості – перестає 
здійснювати саме судову владу, а здійснює 
іншого роду владні функції. Девізом діяль-
ності судової влади в цьому випадку може 
стати: «Дозволено те, що тільки прямо пе-
редбачено в законі». Опосередковані ви-
сновки щодо цього можна частково знайти 
в літературі [8, 151], що межі державного 
втручання (а відтак і МЗСВ) явище істо-
рично динамічне і зміст уявлень про них 
постійно змінюється.

Другий варіант (пропонується нами, 
як альтернатива першому) – визначення 
МЗСВ через діалектичну природу явища з 
застосування математичних методів та ло-
гічного закону виключеного третього.

Використання знань з галузі матема-
тики [5, 203–223] при дослідженні МЗСВ 
є не тільки виправданим, але й необхід-
ним засобом [13], адже така інтеграція 
знань про судову владу, межі її здійснення 
та емпіричного вираження відкриває пе-
ред теорією держави і права можливості 
більш глибокого і системного їх розкриття, 
виявлення істотних ознак та характерис-
тик, розвиток понятійного апарата теорії  
держави та правознавства. Досліджуючи 
поняття МЗСВ з застосуванням понять і 
методів математики насамперед вкажемо, 
що термін «межа, рубіж» є дослівним пе-
рекладом латинського слова «terminus», 
що у вислові «terminus a quo» означає ви-
східний пункт або поняття «третього не 
дано» [14, 587]. З погляду методології таке 
тлумачення терміна «межа» ґрунтується на 
логічному законі виключеного третього, 
що в свою чергу, застосовуючи терміно-
логію державно-правового буття судової 
влади, повинно означати: має право – не 
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має права, може – не може, допустимо не 
допустимо, третього не дано.

Г. Гегель [4, 206] підкреслював діалек-
тичну природу меж, які не тільки розмеж-
овують речі, а й органічно їх поєднують, 
тобто є свого роду основним зв’язковим 
моментом (кістяком) світу речей. Автори-
тетний філософ визначав, що основними 
ланками створення меж виступають на-
ступні категорії: кількість – якість – міра, 
де під мірою розуміють мислимо допус-
тиму єдність якості та кількості, інтервал, 
протягом (у рамках) якого кількісні зміни 
предмета зберігають його якість. 

Інтервал в математиці [3] – це сукуп-
ність усіх точок, що містяться між двома 
даними точками а та b, яка не включає їх. 
Іншими словами точки а та b хоч і обмежу-
ють явище, однак не входять до нього, не є 
його частиною, не носять саме його ознак, 
характеристик (хоча є дуже близькими і 
схожими до цього явища) та є відмінними 
від самого явища. Визначені таким чином 
МЗСВ носять статичний характер, визна-
чають ззовні загальні засади формування 
природи, ознак, якостей явища без визна-
чення його об’єму, тобто є його зовнішніми 
межами. А сама судова влада, як обмеж-
уване явище (інтервал), має широке поле 
дійсності (множинність точок) для розви-
тку своєї діяльності.

Зовнішні МЗСВ встановлюються у 
випадках наявності розуміння загальних 
основ судової влади, її ознак, завдань, 
функцій тощо. Критерієм виступають за-
гальні завдання діяльності, а девізом – 
«дозволено все, що прямо не заборонено 
законом». Таке розуміння МЗСВ сприяє 
саморозвитку судової системи та її влад-
них функцій, а самі межі є детермінантою 
розвитку взагалі судової влади.

Яскравим прикладом [15, 73–77] опи-
саного розуміння МЗСВ та встановлення 
таким способом меж є обмеження судової 
влади принципом пропорційності. Цей 
принцип, згідно з європейською консти-
туційною доктриною, визначає зовнішні 
межі владного втручання всіх владних ін-

ститутів, в тому числі судової влади у при-
ватне життя на таких засадах: а) втручання 
повинно відповідати легітимній, необ-
хідній у вільному демократичному сус-
пільстві, меті; б) між засобами, що обира-
ються, та легітимною метою має існувати 
розумне, пропорційне співвідношення 
щодо встановлення відповідних обмежень; 
в) обрані засоби не повинні приводити до 
надмірного і необґрунтованого обмеження 
основних прав і свобод. Принцип розкри-
ває найзагальніші, найсуттєвіші характе-
ристики, об’єм змісту яких має заповнити 
суд в ході процесуальної діяльності при 
встановленні фактичних обставин справи, 
отримання та оцінки доказів. Цей принцип 
ззовні обмежує здійснення судової влади, 
надаючи їй «внутрішню» свободу дій.

З врахуванням викладеного, пропону-
ємо за способом встановлення МЗСВ ви-
окремити зовнішні і внутрішні межі.

За природою факторів, що впливають 
на формування МЗСВ, на основі поданої 
в літературі [8, 152] методології можна ви-
ділити: 1) ті, що існують об’єктивно: Бог, 
сили та закони природи тощо (об’єктивні); 
2) ті що сприймаються як об’єктивні в ін-
дивідуальній і колективній свідомості але 
є суб’єктивними за природою в силу різ-
номанітності світоглядів, методології піз-
нання, пануючих державно-правових тео-
рій тощо (суб’єктивні).

Незважаючи на те, що деяким науков-
цями [8, 152] піддається критиці існування 
та використання в наукових дослідженнях 
об’єктивних факторів впливу на форму-
вання меж державного втручання, зокрема, 
і МЗСВ, ми б хотіли більш детально зупи-
нитися на вказаному питанні. До прикладу, 
в дослідженні [8, 152] меж державного 
втручання як аргумент проти використання 
Бога як об’єктивного фактору використано 
твердження, що неможливо спростувати 
чи довести Його існування, а відтак вряд 
чи світська наука буде розглядати Бога як 
встановлювача якихось меж державного, 
зрозуміло, і судового втручання. 

В юриспруденції здавна відомий і ви-
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користовується принцип «незнання за-
конів не звільняє від відповідальності», 
тому наявність чи відсутність знання про 
об’єктивне начало не може бути аргумен-
том проти використання похідних від них 
явищ, наприклад законів моралі тощо. 
Саме в контексті нашого «моралістичного 
інтегративного підходу» до співвідно-
шення державно-правових явищ ми про-
понуємо використовувати мораль (імпера-
тиви справедливості, рівності і милосердя) 
як об’єктивно існуючі межі для держави і 
судової влади зокрема.

Відомий вчений-правознавець А. Ан-
тонович [1, 46–53] підкреслює очевидне: 
те, що «…закон, який був наданий Богом 
єврейському народу через Мойсея, спря-
мовувався тільки для теперішнього життя 
з основним завданням – організувати до-
бробут єврейського народу на цій землі. 
Засобом для досягнення такого добробуту 
законодавець вважав моральне життя і до-
тримання постанов, направлених на під-
няття моральних елементів життя». Таким 
чином, обмеження, які вносяться Богом як 
об’єктивним фактором зводяться до об-
меження соціальних, державно-владних, 
правових відносин мораллю, яка полягає в 
любові до Бога, до ближнього, справедли-
вому правосудді і милості сформульованих 
переважно у формі заборон у заповідях 
(Книга Вихід 34) [2, 95–96]. Людина до-
бровільно їм підкорюється і прямує до до-
бробуту або ж безмежно реалізує свої мож-
ливості і отримує прокляття – хаос. Підхід 
до вирішення моральних питань вирішен-
ням проблеми суспільного добробуту та 
державного благоустрою розвинуло хрис-
тиянство. Ісус Христос говорив, що він 
прийшов не знищити закон, але виконати 
його (Євангеліє від Матвія 5:17) [2, 7]. Ін-
шими словами, як наголошує авторитет-
ний вчений, Дух єврейського законодав-
ства відновлювався і полягав в обмеженні 
регулювання соціального, державно-пра-
вового життя мораллю. Об’єктивність та 
реальність впливу такого фактору з відпо-
відними негативними чи позитивними на-

слідками підтверджується фактами з дер-
жавно-правової історії єврейського народу.

Отже, можна виділити об’єктивні фак-
тори, що впливають на формування меж 
державної влади та МЗСВ, які в своєму 
генезисі історично об’єктивно сформовані. 
Окреслити такі межі можна у формі забо-
рон порушувати моральні начала та вимог 
їх дотримуватись у державно-правовій дій-
сності. 

Додатково факторами, які сприйма-
ються в індивідуальній і колективній сві-
домості як об’єктивні та які впливають на 
формування об’єктивних МЗСВ [8, 164] є: 
1) загальні закони та закономірності роз-
витку суспільства та природи, включаючи 
економічні, соціальні, екологічні, психоло-
гічні закони функціонування; 2) обмеже-
ність ресурсів: матеріальних, природних, 
енергетичних, фізіологічних, інтелектуаль-
них, просторово-часових. 

В залежності від виду праворозуміння 
суб’єктивними факторами, що впливають 
на формування МЗСВ (у правотворчості, 
правозастосуванні та правоохоронній ді-
яльності), за аналогією з поданими у літе-
ратурі [8, 167–169] можна визначити: 1) у 
природно-правовій школі – права і свободи 
людини, 2) історичній школі права – на-
родний дух, закріплений в традиціях, зви-
чаях; 3) в юридичному позитивізмі – закон, 
який обмежує зміст, форми і процедурно-
процесуальну сторони діяльності суду. До 
суб’єктивних факторів, що впливають на 
формування суб’єктивних МЗСВ за ана-
логією [8, 158–159] також можна віднести: 
1) пануючу загальнофілософську та гносе-
ологічну теорію; 2) законодавчі інновації, 
психологічні, світоглядні та інші особли-
вості політико-правової думки.

З огляду на сказане, всі МЗСВ в залеж-
ності від факторів, які впливають на їх фор-
мування (суб’єктивних чи об’єктивних), 
можна класифікувати на суб’єктивні та 
об’єктивні.

Об’єктивні МЗСВ – межі, що ство-
рені в процесі життєдіяльності людини та 
складних взаємодій об’єктивних законів 
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природи, божественних начал, державно-
правової системи, які мають практику за-
стосування і яких важко, а то й неможливо 
самостійно змінити людині та/або соціаль-
ній групі в силу їх рефлексії у індивідуаль-
ній і колективній свідомості як об’єктивно 
існуючих або ж які прямо не залежать від 
волі людей в силу їх історичної об’єктивної 
зумовленості (мораль).

Суб’єктивні МЗСВ – носять суто 
суб’єктивний характер, адже напряму за-
лежать від свідомості, волі соціальних 
суб’єктів і можуть бути змінені цілеспря-
мованим вольовим шляхом, наприклад, 
зміною чинного законодавства. 

Разом з тим МЗСВ можна класифікувати 
за сферою закріплення: 1) теоретичні – ті 
межі судової влади, які формуються на рівні 
знань теорії держави та права, спеціальних 
юридичних наук, носять умоглядний і сві-
тоглядний, теоретико-політичний характер; 
2) емпіричні – ті межі судової влади, які за-
кріплені системою права конкретної націо-
нальної держави. За формою закріплення у 
державно-правовому бутті: 1) абстрактні – 
включають в себе відтворення в колективній 
та індивідуальній свідомості судової влади 
її структури, мінімальних та максимальних 
проявів. Зазвичай абстрактні конструкції 
МЗСВ знаходять своє вираження на емпі-
ричному рівні; 2) конкретні – виникають і 
існують в реальному суспільно-правовому 
бутті (економічні, психологічні, фізичні 
тощо) на основі абстрактних. За сферами 
впливу на функції держави: 1) МЗСВ у пра-
вотворчій діяльності; 2) МЗСВ у правозас-
тосовній діяльності; 3) МЗСВ у правоохо-
ронній діяльності.

В свою чергу емпіричні МЗСВ про-
понується класифікувати за формою 
правового регулювання: 1) змістові – ви-
значаються матеріальними нормами за-
конодавства; 2) процедурно-процесуальні 
– визначаються процесуальним, проце-
дурним законодавством. За структурою 
судової влади: 1) першої, 2) апеляційної, 
3) касаційної інстанцій. За формою право-
суддя: 1) МЗСВ у цивільному судочинстві; 

2) МЗСВ у кримінальному судочинстві; 
3) МЗСВ у господарському судочинстві; 
4) МЗСВ у адміністративному судочин-
стві; а за юрисдикцією на 1) МЗСВ загаль-
них судів; 2) МЗСВ судом конституційної 
юрисдикції;

В силу того, що структурованість права 
проявляється у його поділі на публічне 
та приватне і, як значиться в літературі 
[10, 35], в основі діяльності судової влади є 
забезпечення балансу приватного і публіч-
ного інтересу, вбачається можливість кла-
сифікувати МЗСВ на: 1) межі здійснення 
судової влади у приватноправових відно-
синах; 2) межі здійснення судової влади у 
публічно-правових відносинах.

Оскільки «…перед … судами стоїть 
завдання визначити межі втручання пу-
блічної влади в життя індивіда…» [10, 19], 
МЗСВ можна класифікувати за сферами 
впливу на суспільну державно-правову 
систему: 1) щодо особи; 2) щодо суспіль-
ства; 3) щодо держави; 4) щодо інших 
учасників соціальних відносин.

За функціями судової влади МЗСВ 
можна поділити: 1) при здійсненні право-
суддя; 2) при здійсненні конституційної 
юстиції; 3) при здійсненні правотворчої ді-
яльності; 4) при здійсненні правозастосов-
ної діяльності; 5) при здійсненні правоохо-
ронної діяльності, а за суб’єктним складом 
на: 1) МЗСВ в цілому як гілки державної 
влади; 2) МЗСВ судом як органом держав-
ної влади; 3) МЗСВ суддею як носієм судо-
вої влади;

Отже, визначення видів МЗСВ та їх 
дослідження дає можливість розкрити сут-
ність, місце та значення судової влади як 
засобу забезпечення стабільного розвитку 
суспільства шляхом мінімального та/або 
максимального її впливів на державно-пра-
вову систему. В цьому контексті вбачається 
необхідності формування в системі права, 
зокрема, України судового права як окре-
мої галузі права, поряд з уже розробленим 
та втіленим теорією держави і права її са-
мостійним статусом окремої гілки держав-
ної влади.

в.в. мовчан
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Видається найбільш актуальним для 
державно-правової системи дослідження 
меж здійснення судової влади за наступ-
ними найбільш активними сферами про-
явів держави і права: у правотворчості, у 

правозастосовній та правоохоронній ді-
яльностях, а також щодо суб’єктів, на яких 
спрямована судова влада: суспільства, дер-
жави і особи.
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РеЗюМе 
В статье рассматривается понятие пределов осуществления судебной власти, раскры-

вается его сущность та предлагается классификация пределов на виды за разными кри-
териями.
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SUmmarY 
The article deals with the concept of the boundaries of the judiciary, and its essence reveals 

proposed classification of boundaries for types using different criteria.

Рекомендовано кафедрою української філології  
та суспільних наук
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Метою є дослідження нормативно-
правової бази та законодавчих актів, які 
мають регулювати і які сьогодні регулю-
ють відносини при реалізації громадянами 
конституційного права на мирні зібрання. 
Відповідно до поставленої мети завдан-
нями дослідження є: а) аналіз діючих за-
конів, підзаконних актів щодо предмета 
дослідження та пропозиції щодо їх удоско-
налення; б) аналіз проектів законів щодо 
предмета дослідження; в) пропозиції щодо 
оптимального нормативного урегулювання 
відносин, що складають предмет дослі-
дження. 

Україна, ставши на шлях побудови 
суверенної і незалежної держави, орієн-
туючись на міжнародні стандарти, при-
ступила до формування власної правової 
держави та створення відповідних меха-
нізмів її діяльності. Серед важливих, для 
демократичної держави, механізмів діяль-
ності є необхідність створення механізму 
реалізації громадянами конституційних 
прав і свобод (включаючи і конституційне 
право на мирні зібрання). До того ж, на 
сучасному етапі міжнародні стандарти у 
даній сфері відносин та механізми їх реа-
лізації існують у добре розвиненому стані. 
З огляду на ці та інші фактори, в Україні 
сьогодні об’єктивно зумовлюється потреба 
забезпечення права громадян на мирні зі-

брання, як невід’ємної складової системи 
конституційних прав і свобод людини і 
громадянина. У нашій державі поки що 
відсутнє законодавче забезпечення демо-
кратичного механізму реалізації цього 
важливого права особи. Ця проблема має 
загальносуспільне значення та стосу-
ється задоволення життєвих інтересів усіх 
верств населення. Гарантування свободи 
мирних зібрань на рівні закону є важливим 
і в контексті становлення громадянського 
суспільства. Відсутність в Україні такого 
закону унеможливлює якісний рівень діа-
логу між різними соціально-політичними 
групами населення та органами влади. 
Актуальність проблеми зростає також у 
зв’язку із можливістю проведення масових 
акцій протесту, адже згідно з принципами 
демократії кожен громадянин має право на 
участь у прийнятті рішень, які стосуються 
суспільних справ. 

Слід відмітити, що на сьогоднішній 
день, на жаль, відсутні комплексні наукові 
праці, присвячені історії мирних зборів та 
їх законодавчому закріпленню. Тому дослі-
дження будується з позицій історичного та 
правового дискурсу, з урахуванням деяких 
важливих подій у сфері регулювання права 
на мирні зібрання і особливо, що стосу-
ється юридичного закріплення цього права 
в нормативно-правових документах. В пе-
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ріод козацької доби суспільно-політичне та 
побутове, в тому числі життя українського 
люду багато в чому залежало від державно-
владного устрою, від «порядків», які іс-
нували на окремо взятих територіях. Іс-
торичні джерела не дають нам інформації 
про те, чи існувала в той час практика мир-
них зібрань простого люду для вирішення 
суспільно-політичних питань. Проте й за-
перечувати те, що в період козацької доби 
розвитку України, існування такого явища, 
як зібрання, на нашу думку, не правильно. 
Так, життєвий устрій козаків був побудова-
ний таким чином, що усі важливі питання 
обговорювалися і вирішувалися на так 
званих козацьких радах, загальних зборах, 
вічах. Можна сказати, що для того часу це 
була своєрідна форма прояву мирних зі-
брань, на яких приймалися і вирішувалися 
важливі питання їх життя, шляхи розвитку 
та руху вперед. Знаходження земель Укра-
їни в XVIII–XIX ст. у складі імперій з полі-
цейським суспільним режимом не сприяло 
реалізації права на мирні зібрання. Вперше 
у Росії про це право, як про своєрідну 
форму «свободи зборів та союзів» було 
згадано в маніфесті від 17 жовтня 1905 р. 
[7]. У рамках розбудови засад конституцій-
ної монархії указами імператора Миколи ІІ 
від 12 жовтня 1905 р. та 4 березня 1906 р. 
було закріплено право підданих на збори. 
При цьому збори ділилися на публічні і 
не публічні. До публічних були віднесені 
збори «у справах державних, громадських 
та економічних». Цікавим є той факт, що 
публічними зборами визнавалися лише ті, 
що «доступні невизначеному колу осіб, 
або навіть визначеному колу осіб, але осо-
бисто невідомих організаторам зборів» [8]. 
Відповідно до указу від 12 жовтня 1905 р. 
про проведення зборів, бажаючі повинні 
були письмово заявити начальникові міс-
цевої поліції, ісправнику або іншій від-
повідній посадовій особі не пізніше, ніж 
за три доби до зборів або до оголошення 
про проведення зборів. Цей строк збіль-
шувався до 7 днів, якщо збори мали бути 
проведеними «не в місці постійного пере-

бування начальника поліції». Останньому 
надавалося право заборонити проведення 
зборів, мета або предмет яких суперечать 
кримінальним законам або суспільній мо-
ралі, або проведення яких створює загрозу 
суспільному спокою та суспільній безпеці, 
або якщо збори планувалося провести в 
публічних місцях, де їх проведення забо-
ронене [11]. 

Дозвільний характер порядку мирних 
зборів, закріплений у наведених вище ак-
тах, був скасований Лютневою револю-
цією, оскільки вже у програмі Тимчасового 
уряду передбачалося забезпечення грома-
дянам свободи зборів. В Декларації тимча-
сового уряду про його склад та задачі від 
3 березня 1917 р. говорилося, що в своїй 
діяльності кабінет буде керуватися наступ-
ними основами: «свобода слова, друку, 
союзів, зібрань» [2]. В постанові Тимчасо-
вого уряду від 12 квітня 1917 р. «Про збори 
та союзи» закріплювалися положення про 
права громадян на їх проведення. Пункт 1 
цього акта встановлював, що всі громадяни 
«мають право без особливого на те дозволу 
влаштовувати збори як у закритому при-
міщенні, так і під відкритим небом», при 
цьому єдиним обмеженням цього права 
була заборона на збори на «рейкових шля-
хах», а в інших місцях – збори мали про-
водитися «без перешкод вільному руху». 
Також на збори «не мали права доступу 
озброєні особи, за винятком тих, носіння 
зброї яким дозволено законом» [10], це 
свідчило про мирність правомірних зборів. 
Проаналізувавши положення даних доку-
ментів, можна сказати про те, що всі вони 
певною мірою відображали в собі право на 
збори. Проте саме постанова Тимчасового 
уряду від 12 квітня 1917 р. вперше надала 
свободу та закріпила право громадян на 
мирні збори в більш повному обсязі, ніж 
вони існували раніше. Якщо прослідкувати 
хід історії, то можна побачити, що право на 
збори, яке надавалося громадянам, часто 
і активно ними використовувалося. Не за-
вжди, правда, це право було дотримано зі 
сторони правлячих структур, але його іс-
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нування та використання на практиці по-
казали, що вияв захвату чи незадоволення 
на дії керівників різних організацій чи 
представників органів влади у формі мир-
них зборів може стати сильним та дієвим 
механізмом розвитку громадянського сус-
пільства. Такі зібрання були проявом демо-
кратизму. Проте з плином часу це право по-
требувало більш детальної регламентації, 
чіткого розробленого механізму його реа-
лізації та закріплення у нових, юридично 
сильніших нормативно правових актах. 
Так, усі радянські Конституції гарантували 
трудящим право на мирні збори. Конститу-
ція СРСР від 5 грудня 1936 р. (відповідно 
Конституція УРСР 1937 р., що дублювала її 
положення) гарантувала в ч. 1 ст. 125 (пунк-
тах «в» та «г») громадянам СРСР свободу 
зборів та мітингів і свободу вуличних по-
ходів та демонстрацій відповідно. Вказана 
стаття також закріплювала положення, де 
прямо вказувалося на потребу проведення 
зборів, мітингів та демонстрацій лише 
«відповідно з інтересами трудящих та з 
метою укріплення соціалістичного ладу». 
Ґрунтуючи свої дослідження на цій нормі 
Конституції, радянські теоретики прямо 
визнавали, що в СРСР здійснення полі-
тичних свобод припиняється, коли вони 
використовуються проти соціалістичного 
ладу, всупереч суспільним інтересам, для 
чого ухвалювалися заходи соціального за-
хисту, що були спрямовані проти викорис-
тання політичних свобод з антидержавною 
та антигромадською метою [16, 10]. Тому 
можна говорити про те, що закріплена кон-
ституційна гарантія прав на мирні зібрання 
була більше декларативним закріпленням, 
а на практиці виступала фіктивним поло-
женням. Водночас, у ч. 2 наведеної вище 
статті Конституції СРСР зазначалося, що ці 
права громадян забезпечуються наданням 
«трудящим та їх організаціям громадських 
будівель, вулиць, засобів зв’язку та інших 
матеріальних умов, необхідних для їх здій-
снення» [5]. Подібні положення щодо прав 
на мирні збори містилися й у статтях Кон-
ституції СРСР 1977 р. При цьому в радян-

ські часи свободу мирних зборів розуміли 
дещо інакше, ніж сьогодні. Тоді це розумі-
лося як участь громадськості у роботі по-
стійних комісій місцевих рад, у виробни-
чих нарадах, громадських обговореннях, у 
зібраннях на підприємствах, будівництвах, 
колгоспах та радгоспах тощо. На думку 
радянських теоретиків, реалізація права 
на збори, походи, мітинги та демонстрації 
мала відігравати допоміжну роль в управ-
лінні системою народного господарства. 

Офіційна пропаганда СРСР мала власне 
бачення ситуації з правом на мирні збори. 
У програмі Комуністичної партії, свобода 
зборів зазначалася як одна з політичних 
свобод, яка разом із соціальними правами 
повинна формувати соціалістичний демо-
кратизм. Виходячи з цього, така політична 
свобода характеризувалася як невід’ємна 
складова частина свободи особи, що існу-
вала на той час у суспільстві. Зростання в 
60-ті роки ХХ століття кількості несанкціо-
нованих та некерованих офіційною владою 
мирних зібрань в Україні є пов’язаним із ру-
хом шестидесятників. Водночас, більшість 
небажаних владою громадських виступів 
того часу відбувалося на офіційно дозволе-
них заходах, у рамках вшанування пам’яті 
діячів культури [1, 13]. Звичайно, такі не-
санкціоновані виступи викликали незадо-
волення з боку правлячої верхівки і, як на-
слідок, супроводжувалися застосуванням 
силових методів до «порушників законів 
та громадського порядку». Як зазначалося 
вченими-науковцями того періоду, «сплеск 
мітингової активності наприкінці 80-х ро-
ків застав зненацька не лише апаратників 
та бюрократів, а й законодавців та вчених», 
оскільки було з’ясовано, що «в країні пере-
моги соціалістичної демократії відсутній 
конкретний механізм реалізації свободи 
маніфестацій, формально проголошеної 
радянськими конституціями, відсутні й 
серйозні наукові розробки цієї проблеми» 
[3]. В тих умовах Президією Верховної 
ради СРСР був ухвалений указ «Про по-
рядок організації та проведення зборів, мі-
тингів, вуличних походів та демонстрацій 
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у СРСР» (далі Указ) від 28 липня 1988 р. 
[9]. Багато авторів, зокрема Ю.І. Скуратов, 
стверджують, що Указ встановив дозвіль-
ний порядок проведення мирних зборів, 
спираючись на п. 3 та п. 6 цього акта, які 
передбачають обов’язкове ухвалення ви-
конавчим органом місцевої ради рішення 
щодо отриманої заяви про проведення 
зборів та можливості їх розпуску, якщо не 
була надана заява про їх проведення [14]. 
Утім сам Указ не містив прямої вказівки 
про дозвільний характер проведення мир-
них зборів. Водночас, деякі положення 
цього нормативного документа надавали 
представницьким органам союзних та ав-
тономних республік, обласним та міським 
радам право «додатково регламентувати 
порядок проведення зборів, мітингів, похо-
дів та демонстрацій, з урахуванням місце-
вих умов» [9].

Вітчизняна нормативно-правова база, 
що регулює право на мирні зібрання, є не-
повною та недосконалою. Основним по-
ложенням про здійснення мирних зібрань 
є ст. 39 Конституції України, яка засвідчує 
право громадян «збиратися мирно, без 
зброї і проводити збори, мітинги, походи 
і демонстрації, про проведення яких за-
вчасно сповіщаються органи виконавчої 
влади чи органи місцевого самовряду-
вання» [6]. Науково-практичний коментар 
до даної статті Конституції вміщує в собі 
положення про те, що на зборах громадяни 
вправі розглядати та вирішувати проблеми 
політичного, економічного, соціально-
культурного характеру, питання, пов’язані 
з обговореннями проектів законодавчих 
актів, програм соціально-культурного роз-
витку, інших рішень органів державної 
влади, в тому числі місцевих органів пу-
блічної влади, питання, пов’язані з вибор-
чим процесом, тощо. Таке право є однією із 
конституційних гарантій прав громадян на 
свободу світогляду і віросповідання, думки 
і слова, на вільне вираження своїх поглядів 
і переконань, на використання і поширення 
інформації, в цілому на вільний розвиток 
своєї особистості. Обмеження щодо реалі-

зації права на збори згідно з ч. 2 ст. 39 мо-
жуть встановлюватися судом відповідно до 
закону і лише в інтересах національної без-
пеки та громадського порядку – з метою за-
побігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я або захисту прав і свобод 
інших людей. 

Таким чином, при реалізації права на 
мирні зібрання мають враховуватися ін-
тереси національної безпеки та громад-
ського порядку, не повинно бути посягань 
на права і свободи, честь і гідність інших 
людей, оскільки згідно зі ст. 68 Основного 
Закону України кожен зобов’язаний не-
ухильно додержуватися Конституції та за-
конів України. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що сьо-
годні в Україні немає закону, який би ви-
значав критерії наявності національних 
інтересів чи громадської безпеки, терміни 
«завчасного» сповіщення про намір здій-
снити відповідні заходи та обов’язок гро-
мадян здійснювати таке сповіщення через 
організаторів масових зібрань. Звичайно, 
законом має бути встановлений граничний 
термін як повідомлення про намір про-
вести зібрання, так і розгляду таких по-
відомлень, що дозволить з’ясувати умови 
проведення масових заходів, які відповіда-
ють чинному законодавству, визначитись 
стосовно заходів охорони правопорядку, 
прав і свобод громадян, гарантувати право 
на зібрання зацікавлених осіб. Консти-
туційний Суд України рішенням у справі 
щодо завчасного сповіщення про мирні 
збори від 19 квітня 2001 р. зазначив, що 
згідно з ч. 3 ст. 8 Конституції України її 
норми є нормами прямої дії. Вони засто-
совуються безпосередньо незалежно від 
того, чи прийнято на їх розвиток відповідні 
закони або інші нормативно-правові акти. 
Конституційний Суд України вирішив, що 
положення ч. 1 ст. 39 Конституції України 
щодо завчасного сповіщення органів вико-
навчої влади чи органів місцевого самовря-
дування про проведення зборів, мітингів, 
походів і демонстрацій в аспекті консти-
туційного подання треба розуміти так, що 
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організатори таких мирних зібрань мають 
сповістити зазначені органи про прове-
дення цих заходів заздалегідь, тобто у при-
йнятні строки, що передують даті їх про-
ведення. Ці строки не повинні обмежувати 
передбачене ст. 39 Конституції України 
право громадян, а також мають служити 
його гарантією і водночас надавати мож-
ливість відповідним органам виконавчої 
влади чи місцевого самоврядування вжити 
заходів щодо безперешкодного проведення 
громадянами зборів, мітингів, походів і 
демонстрацій, забезпечення громадського 
порядку, прав і свобод інших людей. Ви-
значення конкретних строків завчасного 
сповіщення з урахуванням особливостей 
форм мирних зібрань, їх масовості, місця, 
часу проведення тощо є предметом законо-
давчого регулювання.

Таким чином, порядок проведення зі-
брань громадян має регулюватися відпо-
відним законом. Європейська конвенція 
про захист прав і основоположних свобод 
людини дозволяє встановлювати в націо-
нальному законодавстві обмеження щодо 
проведення масових заходів іноземцями та 
особами без громадянства, а також перед-
бачати спеціальний порядок здійснення зі-
брань громадянами держави.

В основі законодавчого регулювання 
свободи мирних зібрань в Україні лежить 
ст. 39 Конституції України та Європейська 
конвенція, а саме її ст. 11 [4]. Статтею 11 
Конвенції визначено, що кожен має право 
на свободу мирних зібрань. Здійснення 
цього права не підлягає жодним обмежен-
ням, за винятком тих, які є необхідними 
в демократичному суспільстві і встанов-
ленні законом. Ця стаття не перешкоджає 
запровадженню законних обмежень на 
здійснення цих прав особами, що входять 
до складу збройних сил, поліції або орга-
нів управління. Слід зазначити, що термін 
«кожен» в даному контексті, має на увазі 
всіх осіб, які законно перебувають на тери-
торії України. Тому обмеження права іно-
земців на участь чи організацію будь-яких 
демонстрацій є порушенням Конвенції. 

Під поняттям мирні зібрання, виходячи 
з положень Конвенції, слід розуміти як 
приватні, так і публічні збори осіб. При 
цьому обмежень щодо публічних зборів 
існує значно більше, а обмеження при-
ватних зборів, зазвичай, може бути лише 
з точки зору вчинення злочинів. Публічні 
мітинги та демонстрації є засобом для тих, 
хто має обмежений доступ до ЗМІ, висло-
вити свою позицію для значної кількості 
осіб і таким чином привернути увагу гро-
мадськості. Тому Конвенція зазначає право 
на проведення політичних демонстрацій, 
як фундаментальне право. На реалізацію 
цього права встановлено лише одне за-
гальне обмеження: таке зібрання повинно 
бути мирним. Однак навіть мирні за своїм 
характером зібрання можуть обмежува-
тися у вказаних вище випадках, які влада, 
особливо в пострадянських країнах, на-
магається значно розширити, не розумі-
ючи, що вони повинні визначатися крізь 
призму необхідності в демократичному 
суспільстві. Враховуючи положення ст. 1 
Конституції України, згідно з якою Укра-
їна є демократичною державою, зважаючи 
на те, що Європейська Конвенція є части-
ною національного законодавства, а також 
виходячи з системного характеру права, 
можна вважати, що положення та вимоги, 
які представленні у Конвенції, притаманні 
і вітчизняному праву. Варто відмітити, що 
на сучасному етапі розвитку нашої країни, 
крім норми Основного Закону України, по-
рядок реалізації права на мирні зібрання 
регламентується чинними нормами Указу 
від 28 липня 1988 р. Проте цей акт, якщо 
проаналізувати його назву і зміст, регулює 
відносини, які виникають на теренах кра-
їни, що канула в історію. Більше того, він 
морально застарів і не відповідає сучас-
ним реаліям. Деякі положення щодо по-
рядку проведення мирних зібрань також 
містяться у Рішенні Конституційного Суду 
України від 19 квітня 2001 р. [13]. 

Останньою з поданих на розгляд пар-
ламенту законодавчих ініціатив у дослі-
джуваній сфері відносин є проект Закону 
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України «Про порядок організації і прове-
дення мирних заходів» від 6 травня 2008 р. 
[12]. У поданому законопроекті, пропо-
нується врегулювати порядок реалізації 
конституційного права громадян на мирні 
зібрання, визначивши порядок підготовки 
і проведення перелічених у ч. 1 ст. 39 Кон-
ституції України мирних зібрань (названих 
у проекті мирними заходами) – зборів, мі-
тингів, походів і демонстрацій. Детально 
проаналізувавши положення цього законо-
проекту, можемо сказати, що він став чер-
говим у списку не досить вдалих проектів 
нормативно-правових актів у сфері відно-
син що складаються в процесі реалізації 
права громадян на мирні зібрання. До того 
ж він отримав ряд зауважень Європейської 
комісії «До демократії через право» 

Отже, потрібен новий законопроект, 
розроблений на основі європейських стан-
дартів свободи зібрань, закладених у «Ке-
рівних принципах щодо свободи зібрань», 
рішень Європейського суду з прав людини 
та рекомендацій Венеціанської комісії. 

Спробами законодавчого закріплення 
механізму правомірної організації та про-
ведення мирних зібрань громадян в неза-
лежній Україні, стали наступні законопро-
екти: 

1) проект Закону України № 0991 «Про 
порядок організації та проведення мирних 
заходів та акцій в Україні» від 17 червня 
2003 р.;

2) проект Закону України № 5242-2 
«Про збори, мітинги, походи і демонстра-
ції» від 23 березня 2004 р., (пропонований 
Президентом України);

3) проект Закону України № 5242 
«Про порядок організації та проведен-

ня мирних заходів та акцій в Україні» від 
8 квітня 2004 р.;

4) проект Закону України № 7819 «Про 
свободу мирних зібрань» від 15 липня 
2005 р.;

5) проект Закону України № 2646-1 
«Про свободу мирних зібрань» від 17 січня 
2007 р.;

6) проект Закону України № 2450 «Про 
порядок організації і проведення мирних 
заходів» від 6 травня 2008 р.

Звичайно, даний список проектів зако-
нодавчих актів не містить усього переліку 
документованих актів, які розроблялися 
і подавалися на розгляд до парламенту. В 
дослідженні зазначені лише ті, які в силу 
свого масштабного громадського обгово-
рення і викликаного резонансу піддава-
лися детальному аналізу.

Підводячи підсумок можна зробити 
такі висновки і рекомендації:

Зазначені вище нормативно-правові 
акти є недостатніми для створення належ-
ного правового поля високої якості у даній 
сфері відносин. Основу законодавчого регу-
лювання свободи мирних зібрань в Україні 
складають норми ст. 39 Конституції Укра-
їни. Порядок проведення зібрань громадян 
має регулюватися відповідним законом. 

Доля законопроектів щодо врегулю-
вання питання про свободу мирних зібрань 
в Україні виявилася невтішною. Робота над 
ними тривала протягом майже десяти ро-
ків, мала декілька редакцій та врешті-решт 
залишилася у первинному вигляді, без роз-
витку і будь-яких змін. Така ситуація по-
роджує нові порушення та зловживання з 
боку органів влади і провокує незаконні дії 
громадян. 
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складають предмет дослідження.
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optimal regulatory settlement relationships that are the subject of research.
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Тема фінансів на місцевому рівні є важ-
ливою для будь-якої федеральної країни. 
Це питання є цікавим та актуальним і для 
вітчизняної науки конституційного та му-
ніципального права, оскільки у вітчизняній 
юриспруденції не проводилося комплексне 
дослідження фіскальної системи Швей-
царії. На прикладі швейцарської системи 
можна побачити, що за умови відповід-
ного середовища та інституцій, федеральні 
країни можуть мати стабільні державні фі-
нанси, підтримуючи при цьому високий рі-
вень фіскальної автономії субфедеральних 
одиниць.

Мета даної статті – дослідити, як ре-
алізується фінансово-правова компетен-
ція органів місцевого самоврядування у 
Швейцарії, як будується взаємодія федера-
ції, кантонів та муніципалітетів у податко-
вій сфері, як спрацьовує порядок розмеж-
ування компетенції, розподіл податків і 
податкових доходів між рівнями федерації.

Тема фіскальної системи Швейцарії 
розглядається в дослідженнях та працях 
таких вітчизняних та іноземних науков-
ців, як О.М. Бориславська, І.Б. Заверуха, 
А.М. Школик, Л. Баста, С. Бірі, Д. Бохслера, 
А. Габріеля, Б. Даффлона, А. Іфф, Н. Кер-
стінга, Г. Кірхгесснера, Х. Коппа, А. Лад-

нера, В. Ліндера, С. Мозера, Т. Фляйнера, 
Д. Фрайбургхауза, Х. Хубера, Н. Шмітта, 
Ю. Штайнера та інших.

Форми оподаткування у федеративних 
державах характеризуються значним різ-
номаніттям. Головні відмінності обумов-
лені рівнем розвитку економічних та со-
ціальних відносин у тій чи іншій країні. В 
ході еволюції змінювалися форми оподат-
кування, види податків, методи та засоби їх 
стягування. Також змінювалися правові за-
соби регламентації оподаткування та роль 
держави в процесі збору та розподілу по-
датків і податкових надходжень.

Специфіка федеративної держави як 
складного утворення відображається на 
структурі створеної в ньому податкової 
системи. Важливу роль відіграє також про-
цес взаємодії центру та складових частин у 
податковій сфері. Для будь-якої федерації 
центральною проблемою постійно зали-
шається забезпечення балансу у відноси-
нах між центром та суб’єктами. Особливе 
значення підтримання рівноваги між ними 
у фіскальній сфері диктується тією роллю, 
яку податки відіграють сьогодні в забезпе-
ченні життєдіяльності держави на усіх її 
рівнях. Держава фінансується в основному 
через систему оподаткування, а податки 

о.М. чернеженКо,
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(Академія адвокатури України)
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виступають у цих умовах як основний за-
сіб фінансування її діяльності [7, 198–201].

Залежно від співвідношення окремих 
рівнів податкової системи, ступеню цен-
тралізації податків та податкових повно-
важень на рівні федеральної влади, а та-
кож від ступеню фіскальної самостійності 
суб’єктів федерації можна виділити дві 
основні моделі податкових систем у фе-
деративних державах: централізовану та 
децентралізовану. В першій моделі повно-
важення у сфері оподаткування та розпо-
ділу податків та податкових надходжень 
сконцентровані на рівні центрального 
уряду. В другій моделі роль центрального 
уряду обмежена, і суб’єкти федерації вирі-
шують самостійно щодо визначення форм 
оподаткування. Існують також федерації, 
податкові системи яких функціонують в 
умовах традиційної для них децентраліза-
ції. Зазвичай, як приклад крайньої форми 
децентралізації називають Швейцарію 
[7, 202–203].

Розподіл податкових повноважень між 
центром та складовими частинами феде-
рації та розподіл фінансових джерел, які 
необхідні для реалізації цих повноважень, 
мають принципове значення в будь-якій 
федерації. З точки зору управління само-
врядна одиниця є набагато ефективнішою 
за ставленика зверху. Самі громадяни ма-
ють вирішувати, як їм розпоряджатися ко-
штами, отриманими із загального бюджету 
та від місцевих доходів. Тут дуже важли-
вим є застосування принципу субсидіар-
ності, згідно з яким на вищий рівень над-
ходять лише ті рішення, вирішення яких 
на нижчому рівні є неможливим. Принцип 
субсидіарності закріплений у ст. 5а Фе-
деральної Конституції Швейцарії. Саме 
субсидіарність виступає засадничим прин-
ципом функціонування місцевої влади і 
передумовою регулювання взаємовідно-
син між Федерацією, кантонами та муні-
ципалітетами на засадах взаємоповаги і 
підтримки. 

Держава, що гарантує місцеве само-
врядування, окреслює його систему, а та-

кож його фінансову основу в Конституції 
та відповідних законах. Фінансовою сис-
темою місцевого самоврядування можна 
назвати таку систему принципів, інсти-
тутів та процедур, що забезпечує форму-
вання фондів грошових коштів місцевого 
самоврядування, а також їх використання 
і контроль [2, 135]. Під поняттям фінанси 
місцевого самоврядування в Швейцарії ро-
зуміють фінанси локальні (громад) та фі-
нанси регіональні (кантонів). 

Фінансову основу місцевого самовря-
дування складає відповідний бюджет. Якщо 
говорити про організацію міжбюджетних 
відносин у федеративних державах, то не-
обхідно підкреслити, що саме за допомогою 
бюджету держава має можливість зосеред-
жувати фінансові ресурси на вирішальних 
ділянках соціального та економічного роз-
витку. За допомогою бюджету відбувається 
перерозподіл національного доходу між 
галузями, територіями та сферами громад-
ської діяльності. Жодна з ланок не здійснює 
такого багаторівневого перерозподілу ко-
штів, як бюджет. Разом з тим, відображаючи 
економічні процеси, бюджет чітко показує, 
як надходять до розпорядження держави 
фінансові ресурси від різних суб’єктів, чи 
відповідає розмір централізованих ресурсів 
держави обсягу її потреб. 

Поняття складу бюджету включає в себе 
організаційні принципи побудови бюджет-
ної системи, її структуру, взаємозв’язок 
об’єднуючих бюджетів. Бюджетна система 
– це сукупність усіх бюджетів, що діють на 
території країни. Структура бюджету кра-
їни залежить передусім від її державного 
складу. У федераціях, якою є Швейцарія, 
діє проміжна ланка – кантони та підпо-
рядкований їм рівень, що представлений 
найменшими структурними одиницями 
самоуправління, громади. Навіть розумно 
побудований та збалансований федераль-
ний бюджет не в змозі виконувати в по-
вній мірі свої перерозподільчі та контр-
ольні функції при відсутності належного 
бюджетного механізму безпосередньо на 
місцях [6, 66–68].
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Через бюджетні повноваження реалізу-
ється фінансово-правова компетенція орга-
нів місцевого самоврядування: у сфері до-
ходів – закріплення за суб’єктом федерації 
права на певні доходи й на встановлення їх 
розміру; у сфері видатків – надання ресур-
сів на виконання певних функцій; у сфері 
запозичень та процесуальних повноважень 
– надання процесуальної та організацій-
ної самостійності з використанням коштів 
[2, 138].

У Швейцарії регіональна влада володіє 
практично повною автономією у виборі 
податків, бази оподаткування та податко-
вих ставок.

Громади мають також високий рівень 
фінансової автономії. Взагалі фінансова 
автономія може мати різний ступінь децен-
тралізації. Суть першої стадії децентралі-
зації полягає в наділенні місцевої влади 
правом дорадчого голосу при ухваленні 
рішень у бюджетній політиці держави. На-
ступна стадія має надати місцевій владі де-
який ступінь бюджетної автономії. Інколи 
місцева влада може отримати від центру 
повноваження встановлювати певні види 
податків. При отриманні важливих фі-
нансових повноважень місцева влада стає 
привабливою для платника податків. У 
таких випадках вони можуть проводити 
ефективну економічну політику. Важли-
вим моментом є ще те, що федеративні 
суб’єкти мають самі визначати пріоритети 
у сфері витрат у рамках наданої їм автоно-
мії [1, 34–35].

Взагалі громади автономні в адміні-
струванні та контролі власних фінансів. 
Вони встановлюють рівень податку на до-
ходи та власніть, що становить третину 
загальних податків, сплачуваних громадя-
нами Швейцарії. Тобто громади є рівно-
правними гравцями у державних витратах 
порівняно з кантонами та Конфедерацією. 
Не було зафіксовано спроб змінити основні 
принципи фіскальної автономії громад.

Оскільки кантони та громади мають 
різні системи звітності, то оцінити фінан-
совий стан певної громади кантону немож-

ливо. Існують спільні принципи та реко-
мендації до звітності, які затверджуються 
міністрами фінансів кантонів, але кантони 
розглядають їх по-різному. Хоча кантони 
можуть самі затверджувати фінансові ін-
струкції для громад. 

Останнім часом кілька кантонів поси-
лили систему фінансового вирівнювання 
між багатими та бідними громадами з ме-
тою зменшення розходжень між місцевими 
державними коштами та рівнем податків. У 
зв’язку із нещодавніми реформами в дер-
жавному управлінні, збільшення частки до-
ходу громад відбувається не через податки, а 
завдяки стягуванню зборів і виплат з корис-
тувачів громадських послуг [16, 142–144].

Взірцем конституційного регулювання 
податкових відносин в умовах федератив-
ного устрою можна вважати нову федера-
тивну Конституцію Швейцарської Конфе-
дерації 1999 р. В ній зафіксовані основні 
принципи, на яких будується взаємодія 
федерації та кантонів у податковій сфері, 
цілі та завдання оподаткування, порядок 
розмежування податкової компетенції, роз-
поділ податків та податкових доходів між 
рівнями федерації. Положення щодо фі-
нансового устрою Швейцарії прописані в 
кінці третьої частини Конституції Швейца-
рії 1999 р. 

Нова Конституція Швейцарії містить 
статтю стосовно податкової гармонізації. 
Згідно зі ст. 129, Конфедерація встанов-
лює принципи гармонізації прямих по-
датків Конфедерації, кантонів та громад; 
вона враховує прагнення кантонів у сфері 
гармонізації. Гармонізація розповсюджу-
ється на питання обов’язку сплати подат-
ків, предмету та визначення часу сплати 
податків, процесуальне право та податкове 
кримінальне право. Згідно з Конституцією 
тарифи оподаткування, ставки податків та 
суми, звільнені від податків не підлягають 
податковій гармонізації. Конфедерація 
може видавати приписи проти необґрунто-
ваних податкових пільг.

У Конституції містяться також статті, 
які відносяться до компетенції кантонів у 
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конкретних сферах оподаткування (напри-
клад, використання водних ресурсів). Чітко 
встановлюються умови надання кантонам 
податкових пільг та звільнень від податків. 
Конфедерація може зобов’язати кантони 
надавати податкові звільнення установам, 
які надають допомогу престарілим, інва-
лідам. При цьому Конституція вказує на 
важливе застереження: кантони не мають 
права надавати податкові пільги на ті по-
датки, відносно яких такі пільги передба-
чаються федеральним законодавством.

Отже, в основі конституційної моделі 
Швейцарської Конфедерації лежить ідея 
співробітництва, кооперації та взаємодії 
федерації та кантонів. Коли йдеться про 
конституційний розподіл податкових по-
вноважень, слід виходити саме з цих по-
ложень Конституції, які покликані забез-
печувати ефективне співробітництво усіх 
частин федерації щодо створення податко-
вої політики. 

Таким чином, характерною особли-
вістю Конституції Швейцарії є увага, яка 
приділяється питанням розподілу податко-
вих доходів між федерацією та кантонами 
[7, 219–220; 280].

Важливим елементом, який характе-
ризує швейцарський федералізм, є мож-
ливість збирати податки на різних феде-
ральних рівнях. Податкові права рівнів 
регламентуються конституцією. Фіскальні 
повноваження розподілені таким чином, 
що Конфедерація, кантони та муніципалі-
тети не заважають один одному та не пе-
ревантажують платників податків зайвими 
зобов’язаннями.

Громадяни сплачують приблизно одну 
третину своїх податків кожному рівню 
окремо. Відповідно до п. 1 ст. 127 Консти-
туції Швейцарії 1999 р., основні принципи 
оподаткування мають визначатися стату-
том, який попередньо був схвалений на ре-
ферендумі громадян [14, 22].

Конфедерація має право стягувати 
лише ті податки, які зафіксовані в Консти-
туції. Загальне податкове право обмежує 
Конфедерацію деякими видами зборів. 

Тому кантони володіють досить широкими 
повноваженнями. Взагалі кантони не об-
межені у виборі стягнених податків, за ви-
нятком деяких випадків, передбачених Фе-
деральною Конституцією. Багато кантонів, 
наприклад, в останні роки скасували шля-
хом референдуму податок на спадщину для 
прямих спадкоємців, внаслідок чого вони 
стали найбільш привабливими для місця 
проживання заможних приватних осіб.

Тут необхідно зауважити, що Конфе-
дерація не має абсолютного права на вве-
дення тих видів податків, які перелічені в 
Конституції. На практиці федеральна та 
кантональна влада розподіляє між собою 
податкову базу по доходах та прибутку. 
Федеральний уряд залишає за собою ви-
ключне право зі збору лише ПДВ, митних 
зборів та деяких інших спеціальних збо-
рів, а також податку, який утримується з 
джерела виплати. Громади, як правило, 
вводять надбавку до ставок кантональних 
податків на доходи та майно а також збира-
ють різні види проплат для фінансування 
комунального господарства.

Муніципальні утворення мають право 
стягувати лише ті податки, які визначені 
для них кантонами. При цьому вони отри-
мують досить велику частку прибуткового 
податку та податку на нерухомість. Тобто 
тут можно говорити про те, що муніци-
пальні органи володіють податковими по-
вноваженнями і як автономні органи місце-
вого самоуправління є важливою частиною 
державної структури та швейцарської по-
даткової системи. Оскільки громади во-
лодіють широкими повноваженнями, як, 
наприклад, соціальне забезпечення та ме-
дичне обслуговування, то вони мають і по-
кривати відповідні витрати на своєму рівні. 
Хоча звичайно ці проблеми віршуються під 
наглядом державних органів та при фінан-
совій підтримці держави [4, 40–42].

Взагалі суб’єкти федерації є життєздат-
ними лише тоді, коли вони мають фінан-
сову автономію – мається на увазі повну, 
а не відносну автономію. Автономія кан-
тонів в установленні та стягненні податків 
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прописана у Конституції Швейцарії й об-
межена лише деякими положеннями на фе-
деральному рівні, а також міжнародними 
угодами саме у сфері податкового законо-
давства, які укладені між Швейцарією та 
іншими державами. Крім цього, з 2001 р. 
податково-бюджетна автономія кантонів 
обмежується Федеральним законом щодо 
уніфікації принципів оподаткування, але 
не суттєво, так як тарифи, пільги та подат-
кові ставки залишаються в їх веденні. Цей 
закон був прийнятий для того, щоб усунути 
подвійне оподаткування в багаторівневій 
податковій системі країни та протиріччя 
у фіскальних системах різних кантонів. 
Щоб уникнути подвійного оподаткування, 
Швейцарія уклала угоди більш ніж зі 60 
зарубіжними державами. Деякі із цих угод 
стосуються лише прибуткового податку. 
Тобто не розповсюджуються на податок на 
власність [15, 307, 321–322, 685].

Важливу роль у системі оподаткування 
Швейцарії грає пряма демократія. Біль-
шість кантонів проводять референдуми 
щодо фінансових питань, що дає змогу 
громадянам контролювати бюджет. За-
лежно від законодавства кантону урядові 
витрати по проектах, які перевищують 
встановлений поріг фінансування, потре-
бують обов’язкового чи факультативного 
бюджетного референдуму. В деяких кан-
тонах предметом референдуму можуть та-
кож бути введення нових податків, участь 
у корпораціях чи операції з нерухомістю 
[15, 687–689].

Як уже зазначалося вище, фінансові по-
вноваження розподіляються між Конфеде-
рацією, кантонами та громадами. Кожний 
рівень влади має доступ до кількох джерел 
надходжень, що називається вертикальною 
координацією. Розподіл фінансових по-
вноважень та податкових надходжень між 
кантонами та громадами здійснюється Фе-
деральним судом за запитом. Якщо подат-
кова база охоплює кілька кантонів та кілька 
громад – це є горизонтальна координація. 
Єдина позиція, яка регулює вертикальну 
координацію в Конституції, – це заборона 

міжкантонного подвійного оподаткування 
(ст. 127, п. 3). Кантональний податок на 
прибуток стягується за місцем прожи-
вання. З метою запобігання міжкантональ-
ному подвійному оподаткуванню корпо-
ративні податки стягуються, відповідно, в 
тих кантонах, що отримали прибуток. Та-
кий розподіл податків сприяє фінансовій 
конкуренції [20, 371–373].

Найбільша частина державних надхо-
джень та витрат циркулює на рівні канто-
нів. Більше 40% державних надходжень і 
витрат здійснюється на рівні кантонів, а 
на долю федеральних надходжень та над-
ходжень громад припадає лише близько 
однієї чверті (на кожному рівні окремо). 
Прямі податки – це найголовніше джерело 
громадських та кантональних податкових 
надходжень. Кантони можуть вирішувати, 
які типи податків вони мають стягувати, 
визначати податкову базу, розмір податку, 
податкову ставку та податкові пільги. Зви-
чайно, що це можливо здійснювати лише 
в межах, встановлених Конституцією 
(ст. 128, п. 4).

Наслідками швейцарської системи 
оподаткування є податкові розходження / 
нерівності між кантонами та деякими гро-
мадами. Залежно від місця проживання 
жителі одного кантону можуть платити 
вдвічі більше податків, ніж жителі іншого 
кантону. Тому не дивно, що серед замож-
них громадян існує тенденція проживати 
в кантонах з низьким рівнем податків. Не-
великі відстані дозволяють принаймні де-
яким громадянам проживати в кантонах з 
низькими податками, а заробляти в інших 
кантонах. Конституція Швейцарії перед-
бачає федеральну компетенцію для гар-
монізації податкових систем у кантонах 
(ст. 129, п. 2), але вона занадто лімітована. 
Шкала оподаткування, податкові ставки 
та пільги визначаються або парламентом 
кантону, або народним референдумом кан-
тону (без втручання федерального уряду 
чи парламенту). Федеральне урівноважу-
вання може стосуватися лише податкових 
зобов’язань, об’єктів оподаткування, пері-

о.м. Чернеженко



вісник Академії адвокатури україни

42

число 1(26) 2013.

оду оподаткування та процедурного й кри-
мінального права щодо податків.

Різниця спостерігається не тільки в 
рівнях оподаткування у кантонах, але й у 
їх фінансовій потужності. Критерії вимі-
рювання фінансової потужності кантонів 
встановлено на федеральному рівні. Ці 
критерії базуються на співставленні різ-
них показників, таких як: ВВП на душу 
населення, фінансові зобов’язання, надхо-
дження та фінансові потреби кантонів. 

Саме тому виникла стратегія фіскаль-
ного вирівнювання. Фіскальне вирівню-
вання у Швейцарії спрямоване на те, щоб 
кантони отримували достатню кількість 
надходжень, і щоб ці надходження забез-
печували мінімальний рівень послуг, нео-
днаковий з іншими кантонами. Згідно зі 
ст. 46 (п. 3), Конфедерація має забезпечу-
вати справедливе фіскальне вирівнювання. 
Наприклад, Федеральний уряд сплачує ви-
рівнювальні витрати у тому випадку, коли 
одні територіальні одиниці забезпечують 
послугами інші, де через географічні або 
демографічні причини не забезпечуються 
рівні можливості, і коли менші територі-
альні одиниці не мають необхідних ре-
сурсів для надання громадських послуг 
[13, 274–277]. У ст. 135 закріплені прин-
ципи, згідно з якими Конфедерація має 
впроваджувати фіскальне вирівнювання. 
Конфедерація повинна враховувати обсяги 
прибутків кантонів та спеціальний статус 
гірських регіонів при наданні субсидій. У 
ст. 128 (п. 4) зазначено, що принаймні одна 
шоста суми, отриманої з прямих федераль-
них податків, має використовуватися на 
фіскальне вирівнювання між кантонами.

У 2008 році було реорганізовано сис-
тему фіскального вирівнювання. Нова сис-
тема фіскального вирівнювання склалася з 
трьох важливих компонентів:

– Вирівнювання надходжень забез-
печує як мінімум 85% середніх ресурсів 
кантонів. Цей перерозподіл фінансується 
Федерацією та заможними кантонами.

– Розроблено схему вирівнювання цін. 
Ця схема фінансується Федерацією та сто-

сується спеціальних геотопографічних та 
соціодемографічних моментів.

– Спільний фонд у перехідний період 
має надавати компенсації тим кантонам, 
які не змогли оволодіти прийомами нової 
системи.

Системи фіскального вирівнювання та-
кож функціонують і між окремими грома-
дами одного кантону [14, 21–23].

Отже, можна стверджувати, що швей-
царська система фіскального вирівню-
вання є необхідною для утримання ціліс-
ності країни та одночасного забезпечення 
податкової конкуренції. Таким чином, ви-
діляється три основні аспекти фіскального 
федералізму Швейцарії: фінансова відпові-
дальність кантонів, податкова конкуренція 
та система фіскального вирівнювання.

Фіскальна та бюджетна децентраліза-
ція є одним з основних вимірів фіскального 
федералізму. Тут мається на увазі саме про-
цес децентралізації в прийнятті рішень. У 
Швейцарії роль федерального центру як в 
розподілі витрат, так і в сфері збору подат-
ків не є домінуючою. Федеральний центр 
не наділений фіскальними повноважен-
нями. Винятки складають лише деякі уря-
дові витрати [5, 359–360].

Підсумовуючи, слід зазначити, що 
маючи фінансову автономію і, за необ-
хідністю, гранти системи вирівнювання, 
кожний кантон може дбати про власні фі-
нанси та нести за них відповідальність. А 
інструментом, який допомагає кантонам 
підтримувати стабільну фіскальну полі-
тику є референдум з фінансових питань, 
який дозволяє громадянам обмірковувати, 
обговорювати та забороняти уряду та / чи 
парламенту будь-які запропоновані ви-
трати. 

Щодо муніципальних утворень, то 
вони мають вести фінансове та адміністра-
тивне управління на своїх територіях, а 
також складати бюджет, який потім пода-
ється до розгляду місцевим законодавчим 
органам, зборам чи парламенту. Фінансове 
управління здійснюється спочатку фінан-
совими комісіями муніципалітету, а потім 
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кантональною адміністрацією у вигляді 
бухгалтерського нагляду. 

Суттєва особливість місцевого управ-
ління – це фіскальний суверенітет громад, 
адже доходи від податків і зборів, як пра-
вило, складають більшу частину місцевих 
фінансових коштів. Органи місцевого са-
моврядування самостійно приймають фі-
нансові рішення і можуть встановлювати 
податки в межах, які визначає кантон. У ре-
зультаті цього державний бюджет ділиться 

приблизно на три рівні частини: третина 
належить Федерації, третина – кантонам, 
третина – громадам.

Таким чином, швейцарська фіскальна 
система наглядно демонструє, що для 
ефективного здійснення своїх функцій ор-
гани місцевого самоврядування повинні 
володіти достатніми фінансовими ресур-
сами та високим рівнем фіскальної авто-
номії. 
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Bürgerliches Gesetzbuch Deutschlands 
(далі BGB) – Німецьке Цивільне Уложення 
залишається одним з найважливіших актів 
у системі чинного законодавства Німеч-
чини. Свого часу воно зробило істотний 
вплив на розвиток цивільного законодав-
ства багатьох країн. BGB є результатом 
більш ніж 20-річної роботи німецьких ци-
вілістів, що зуміли поєднати традиційну 
побудову цивільно-правових інститутів, 
характерну для німецької правової школи, 
з потребами капіталістичного розвитку Єв-
ропи кінця XIX ст. «В истории германского 
права вообще не было другого события, 
которое могло бы сравниться по своей 
всеобщности и глубине с тем, которое со-
вершилось благодаря введению в действие 
общего гражданского кодекса» [2, 7].

Ця стаття ставить за мету дослідити по-
ложення Німецького Цивільного Уложення 
щодо договору купівлі-продажу і основних 
аспектів цивільного права Німеччини: 
правоздатності і дієздатності осіб, позо-
вної давності, недійсності та нікчемності 
договору. Деякі із вказаних положень роз-
глядаються і у призмі тих положень, які за-
кріплені у законодавстві України, для того, 
щоб розкрити можливості та доцільність 
використання положень BGB у зовнішньо-
економічних договорах. 

Договором (contractus) за римським 
правом є «двостороння угода, в якій ви-
словлено волю двох сторін, спрямована на 
досягнення певного правового результату 
– виникнення, зміну або припинення прав і 
обов’язків» [6, 367]. 

Договором у Цивільному Кодексі Укра-
їни є згідно зі ст. 626 домовленість двох 
або більше сторін, спрямована на встанов-
лення, зміну або припинення цивільних 
прав та обов’язків. 

Договір є одностороннім, якщо одна 
сторона бере на себе обов’язок перед іншою 
стороною вчинити певні дії або утриматися 
від них, а інша сторона наділяється лише 
правом вимоги, без виникнення зустрічного 
обов’язку щодо першої сторони. Договір є 
двостороннім, якщо правами та обов’язками 
наділені обидві сторони договору.

До договорів, що укладаються більш 
як двома сторонами (багатосторонні дого-
вори), застосовуються загальні положення 
про договір, якщо це не суперечить багато-
сторонньому характеру цих договорів.

BGB не містить роз’яснень та тлума-
чень термінів, але виходячи з духу статей, 
розбіжностей поняття договору у праві 
України та Німеччини немає. 

Договір купівлі-продажу є одним з ти-
пів договорів, регулюючих зобов’язання з 
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передачі майна. Цим пояснюється широке 
застосування договору купівлі-продажу в 
майновому обігу.

Договір купівлі-продажу належить до 
традиційних інститутів цивільного права, 
що мають багатовікову історію розвитку. 
«Со времени перехода от натурального к 
денежному хозяйству наиболее важным 
договором, по своему бытовому значению, 
является купля-продажа» [9, 283].

Вже в класичному римському праві 
складається як консенсусний контракт 
emptio et venditio, під яким розумівся до-
говір, за допомогою якого одна сторона, – 
продавець (venditor) зобов’язується надати 
іншій стороні – покупцеві (emptor) річ, 
товар (merx), а інша сторона – покупець 
зобов’язується сплатити продавцеві за 
вказану річ певну грошову ціну (premium) 
[5, 9].

Умови про товар і його ціну визна-
валися істотними елементами договору 
купівлі-продажу. Римському праву були 
відомі договори про продаж майбутнього 
урожаю, в таких випадках застосовувався 
договір про продаж речі майбутньої або 
очікуваної (mei futurae sive speratae), а про-
даж вважався здійсненим під відкладаль-
ною умовою. Договір купівлі-продажу міг 
мати своїм предметом також безтілесну 
річ (res incorporalis), тобто майнове право 
(право вимоги, право здійснення узуф-
рукта і т.п.) [8, 164].

Договір купівлі-продажу є консенсус-
ним, оскільки вважається укладеним з мо-
менту досягнення сторонами угоди за його 
істотними умовами, а момент вступу до-
говору в силу не пов’язується з передачею 
товару покупцеві. Власне передача товару 
покупцеві є виконання укладеного і такого, 
що набув чинності договору купівлі-про-
дажу з боку продавця. 

Договір купівлі-продажу є відшкоду-
вальним, оскільки продавець за виконання 
своїх обов’язків щодо передачі товару по-
купцеві повинен отримати від останнього 
зустрічне подання у вигляді оплати отри-
маного товару.

Договір купівлі-продажу є двосто-
роннім, оскільки кожна із сторін цього 
договору (продавець і покупець) несе 
обов’язки на користь іншої сторони і вва-
жається боржником іншої сторони в тому, 
що зобов’язана зробити певну дію в її ко-
ристь, і одночасно її кредитором, тому що 
має право від неї вимагати аналогічного 
кроку. Більш того, в договорі купівлі-про-
дажу мають місце два зустрічні обов’язки, 
однаково істотні і важливі: обов’язок про-
давця передати покупцеві товар і обов’язок 
покупця сплатити покупну ціну, – які вза-
ємно обумовлюють одне одного і є еконо-
мічно еквівалентними. 

Товаром за договором купівлі-продажу 
визнаються будь-які речі, як рухомі, так і 
нерухомі, індивідуально-визначені або ви-
значувані родовими ознаками, але такі, які 
не виключені із обігу.

Мета договору купівлі-продажу поля-
гає в перенесенні права власності на річ, 
товар на покупця. За загальним правилом 
право власності у покупця речі за догово-
ром виникає з моменту її передачі, якщо 
інше не передбачене законом або догово-
ром.

Сторонами договору купівлі-продажу 
(його суб’єктами) виступають продавець і 
покупець. За загальним правилом, прода-
вець товару повинен бути його власником 
або володіти іншим обмеженим речовим 
правом, з якого витікає правомочність про-
давця щодо розпорядження цим майном, 
товаром.

Покупцем товару за договором купівлі-
продажу може бути будь-яка фізична або 
юридична особа, що визнається суб’єктом 
цивільних прав і обов’язків.

Отримуючи товар за договором ку-
півлі-продажу, покупець за загальним 
правилом стає його власником, а також на-
буває і ризик випадкової загибелі й пошко-
дження речі [1, 502].

Предмет договору, а вірніше сказати, 
предмет зобов’язання, який слідує із до-
говору, є дія (або бездіяльність), яку по-
винна вчинити (або від здійснення якої 
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повинна утриматися) зобов’язана сторона. 
Предметом договору купівлі-продажу є дії 
продавця з передачі товару у власність по-
купця і, відповідно, дії покупця по ухва-
лення цього товару і сплати за нього вста-
новленої ціни [4, 73].

BGB встановив дві категорії осіб, які 
є учасниками договорів купівлі-продажу а 
саме:

Споживач – будь яка фізична особа, 
яка укладає угоду з метою, не пов’язаною 
із її підприємницькою діяльністю або її 
професійною діяльністю.

Підприємець – фізична або юридична 
особа, або правоздатне товариство, яка 
укладає угоду, виконуючи свою підприєм-
ницьку діяльність. 

«За договором купівлі-продажу прода-
вець речі бере на себе зобов’язання пере-
дати річ покупцю або надати йому право 
власності на неї. Продавець повинен на-
дати покупцю річ, вільну від недоліків і 
обтяжень правом, а покупець зобов’язаний 
сплатити продавцю узгоджену ціну та при-
йняти куплену річ» (§ 433 BGB). Також 
предметом купівлі-продажу можуть бути 
права (§ 453 BGB). 

Вільною від недоліків вважається річ, 
якщо при переході ризику вона володіє 
узгодженою якістю. Якщо якість не узго-
джена, то річ вважається вільною від недо-
ліків, коли вона придатна до використання 
у відповідності до договору; вона придатна 
до звичайного використання, має якості, 
загальноприйняті для речей такого виду, 
та покупець може розраховувати на них, в 
тому числі на які покупець може розрахо-
вувати у відповідності із публічною заявою 
про певні якості речі, зробленою продавцем, 
виробником або його помічником, напри-
клад, в рекламі або при маркуванні товарів. 

До недоліків речі також відносяться 
неналежне виконання продавцем або його 
помічником обумовлених договором мон-
тажних робіт (тобто приведення речі до 
належного стану шляхом її збору), а також 
неналежна інструкція з монтажу, за виклю-
ченням того, коли інструкція була скла-

дена без помилок. Також до недоліків речі 
прирівнюється поставка речі продавцем 
іншої речі або в значно менший кількості 
(§ 434 BGB).

Якщо у речі присутні недоліки, то:
1. Покупець може витребувати наступ-

ного виконання, тобто покупець може ви-
требувати як наступного виконання усу-
нення недоліків або передачі вільної від 
недоліків речі, а продавець повинен нести 
витрати, необхідні для наступного вико-
нання, а саме: транспортні та дорожні ви-
трати, витрати на робочу силу та матеріали. 
Але продавець може відхилити обраний 
покупцем вид наступного виконання, не 
порушуючи установленні норми закону, 
якщо таке виконання буде пов’язано із не 
порівнювальними затратами порівняно із 
ціною речі. У випадку заміни речі із недо-
ліками, на відповідну за якістю, продавець 
має право витребувати замінену річ. Усу-
нення недоліків вважається невдалим після 
другої спроби. 

2. Відмовитись від договору або змен-
шити покупну ціну речі, тобто покупець 
може замість відмови зменшити покупну 
ціну речі шляхом пропонування зменшення 
покупної ціни, у випадку якщо сторони 
представляють собою угруповання з де-
кількох осіб, то у такому випадку потрібне 
загальне рішення. При зменшенні покупної 
ціни вона повинна бути знижена у відпо-
відності до ціни на товар без недоліків, а 
за необхідності для виявлення зменшеної 
ціни може використовуватись оцінка. Якщо 
покупець сплатив суму, яка перевищує по-
купну ціну після її зменшення, різниця по-
винна бути покрита продавцем. 

3. Витребувати компенсацію отрима-
ної шкоди або компенсацію понесених 
витрат (§ 437 BGB), тобто річ вільна від 
обтяження правом, якщо третя особа не 
може пред’явити покупцю право на річ або 
може виконати тільки права, отримані за 
договором купівлі-продажу. До обтяження 
правом прирівнюється випадок, коли в по-
земельну книгу внесено неіснуюче право 
(§ 435 BGB). 

і.в. Плахіна
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Для земельних ділянок також вста-
новлено положення щодо публічного об-
тяження. Так, якщо не встановлено інше, 
продавець земельної ділянки повинен 
сплатити внески на освоєння території, а 
також внески на такі заходи будівельно-
технічного характеру по відношенню до 
споруд загального користування, які були 
початі до дня підписання договору, неза-
лежно від моменту виникнення заборгова-
ності по внесках. В свою чергу, продавець 
земельної ділянки не відповідає за те, щоб 
земельна ділянка була вільна від внесків на 
публічні потреби та інших публічних об-
тяжень, які не потребують внесення у по-
земельну книгу (§ 436 BGB).

Права покупця, засновані на недолі-
ках речі, виключаються, якщо він знав про 
недолік речі при укладанні договору, але 
зареєстроване у поземельній книзі право 
продавець повинен усунути, навіть і в 
тому випадку, коли покупець знав про це 
(§ 442 BGB). 

Цікавим моментом є гарантія, яку BGB 
поділяє на гарантування якості та гарантію 
збереження якості. Так, гарантія якості яв-
ляє собою гарантію відповідності речі та 
її функцій до описаного та вказаного (за-
звичай у інструкції) зразка, а гарантія збе-
реження якості означає те, що річ збереже 
лише тільки певну якість (певну функцію 
чи характеристику) (§ 443 BGB). Прода-
вець у свою чергу не має права відмовити у 
наданні гарантії, навіть якщо у договорі за-
значені ущемлені або навіть відсутні права 
покупця на гарантію (§ 444 BGB).

Параграф 447 BGB досить докладно 
оговорює момент передачі ризику при ку-
півлі-продажу з пересилкою. Так, якщо 
продавець на вимогу покупця відправить 
продану річ у місце, яке не збігається з 
місцем виконання, то ризик перейде на по-
купця з передачею речі експедитору, пере-
візчику або іншій особі чи установі, обра-
ній для пересилки. 

Досить важливим є положення абзацу 2, 
цієї ж статті який передбачає, що якщо по-
купець зробив особливе розпорядження 

щодо засобу пересилки, а продавець від-
ступив від вказівки без насущної необхід-
ності, то продавець несе відповідальність 
перед покупцем за збитки, які виникли. 

Щодо витрат, пов’язаних з передачею 
речі, то § 448 BGB закріплює наступне:

«Продавець несе витрати на передачу 
речі, а покупець – витрати на прийняття та 
пересилку речі у місце, яке не співпадає з 
місцем виконання. 

Продавець земельної ділянки несе ви-
трати по завіренню договору купівлі-про-
дажу та угоди про передачу майна, а також 
витрати на реєстрацію у поземельній книзі 
та пов’язаною з нею заявою». 

Якщо продавець рухомого майна за-
лишив за собою право власності до сплати 
повної покупної ціни, що може бути зро-
блене при продажі у кредит або при по-
етапній оплаті, то слід вважати, що право 
власності передається тільки після уплати 
повної покупної ціни. Це так зване застере-
ження про збереження права власності, що 
зазначено у § 449 BGB. 

На основі такого застереження про-
давець може витребувати повернення речі 
якщо він відмовився від договору. Але 
таке застереження недійсне, якщо перехід 
права власності поставлений у залежність 
від виконання покупцем вимог третьої 
особи, зазвичай пов’язаного з продавцем 
підприємства. 

При купівлі-продажу прав продавець 
несе витрати на передачу права і його об-
ґрунтування. А якщо права передбачають 
володіння майном, то продавець повинен 
передати його, вільне від недоліків та об-
тяжень правом. Тобто правила щодо ку-
півлі-продажу прав повністю підкоряються 
правилам, викладеним у зазначених вище 
статтях, про що і вказано у § 453 BGB.

Як висновок, слід навести наступні 
слова Рене Давіда, засновника сучасної 
юридичної географії світу, що назве конти-
нентально-європейське право романо-гер-
манським та зможе виділити його в окрему 
правову сім’ю: «Многие страны мира ори-
ентировались на Германское гражданское 
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уложение для создания своих собственных 
кодексов, а некоторые страны, как к при-
меру Япония, полностью имплантировали 

его в свою правовую систему. Германское 
гражданское уложение является венцом так 
называемого «юридического века» [7, 83].
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РеЗюМе
Герма́нское Гражда́нское Уложе́ние (нем. Bürgerliches Gesetzbuch, BGB, «Гражданский 

кодекс», название «германское гражданское уложение» устоялось в русском языке до ре-
волюции, когда в российском праве не использовался термин «кодекс» в современном зна-
чении – основополагающий нормативно-правовой акт Германии, регулирующий частно-
правовые отношения на территории Германии. Был принят в первоначальной редакции 
18 авгутса 1896 г., вступил в силу 1 января 1900 г. одновременно с Германским торговым 
уложением. Германское гражданское уложение оказало немалое влияние на законодатель-
ство других стран, таких как Португалия, Япония, Таиланд, Южная Корея, Китай, Греция 
и Украина. Согласно Германскому гражданскому уложению, договором купли-продажи 
называется договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется перенести на дру-
гую сторону (покупателя) право собственности на вещь и передать эту вещь во владение 
покупателя, а покупатель обязуется принять вещь и уплатить покупную цену. Договор 
возмездный, двусторонний и консенсуальный, включает в себя такие понятия как купля-
продажа недвижимых вещей (§ 433) и купля-продажа движимых вещей (§ 929). В про-
даже недвижимых вещей требует специальной формы договора (обычно в нотариальной, 
с регистрацией поземельных средств). Продажа движимых вещей может быть оформлена 
любым способом, если нет каких-либо указаний в законе по условиям договора. Суще-
ственными условиями договора являются условия о предмете и его цене. 

і.в. Плахіна
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SUmmarY
The Bürgerliches Gesetzbuch (or BGB) is the civil code of Germany. In development since 

1881, it became effective on January 1, 1900, and was considered a massive and groundbreaking 
project. The BGB served as a template for the regulations of several other civil law jurisdictions, 
including Portugal, the Republic of China, Japan, Thailand, South Korea, People’s Republic of 
China, Greece and Ukraine. The BGB follows a modified pandectist structure, derived from 
Roman law: like other Roman-influenced codes, it regulates the law of persons, property, family 
and inheritance, but unlike e.g. the French Code civil or the Austrian Civil Code, a chapter 
containing generally applicable regulations is placed first. Consequently, the BGB contains five 
main parts («books»). A sales contract alone for example would under the BGB not lead to 
ownership on the side of the buyer, but merely give rise to an obligation by the seller to transfer 
ownership of the good in question. The seller is then, by obligatory contract, obliged to form 
another, and separate, contract on transferring the property. Only once this contract is formed, 
the buyer acquires ownership of the purchased good. Consequently, these two procedures are 
regulated differently: the obligations of the parties are regulated in sec. 433, the contract on 
actual transfer of ownership on a movable good on sec. 929. The payment of the purchase price 
(the transfer of ownership on the money) is treated likewise.

Рекомендовано кафедрою цивільного,  
господарського права та процесу

Подано 03.12.2012.
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Безумовно, правосуб’єктність суду 
носить специфічний характер. При до-
слідженні даного питання можуть ви-
никнути питання, як саме розглядати 
правосуб’єктність суду: суду як юридич-
ної особи (так, поняття юридичної особи 
відоме ще з часів римського права, по суті 
воно є фікцією і було введено в юридичний 
обіг для зручності) чи судді як фізичної 
особи. Напевно, що доцільно вести мову 
про правосуб’єктність суду, як юридичної 
особи, оскільки суддя, здійснюючи пра-
восуддя, уособлює в собі суд – орган дер-
жавної влади, а суддя, здійснюючи право-
суддя, діє від імені суду. Хоча в той же час 
суддя є і фізичною особою, громадянином 
України. Традиційно в юридичній літера-
турі правосуб’єктність розглядається через 
єдність таких структурних елементів як 
правоздатність та дієздатність. Правоздат-
ність – це здатність суб’єкта бути носієм 
прав та обов’язків, а дієздатність – це здат-
ність суб’єкта реалізовувати свої права та 
обов’язки. Проте, незважаючи на таку зо-
внішню простоту, одним з найскладніших 
в науці питань для праворозуміння є по-
няття правової природи правосуб’єктності, 
а особливо правосуб’єктності суду. 

Незважаючи на велику кількість до-
сліджень в правовій науці та чисельних 

праць відомих вчених, таких як С.С. Бич-
кова, А.А. Слугін, М.А. Гурвіч, М.С. Шака-
рян, В.В. Комаров, П.І. Радченко, К.В. Гу-
саров, П.Ф Єлісєйкін, В.Н. Щеглов, С.Я 
Якубов та інших, складнощі з даного 
приводу обумовлюються також і відсут-
ністю законодавчого визначення поняття 
правосуб’єктності.

Саме тому дослідження та розгляд да-
ного питання являють собою гостру ак-
туальність, а значна кількість досліджень 
відомих вчених звертають на це особливу 
увагу.

Метою даної статті є дослідження ци-
вільної процесуальної правосуб’єктності 
суду та її визначення.

Досить поширеною точкою зору є те, 
що правоздатність та дієздатність є скла-
довими категоріями правосуб’єктності. 
Проте існує й інша точка зору. Так, деякі ав-
тори вважають, що зміст правосуб’єктності 
має бути розширено. До нього мають бути 
включені права й обов’язки. Тоді, ви-
ходячи із зазначеного вище визначення, 
правосуб’єктність має ототожнюватися із 
поняттям правового статусу.

С.С. Бичкова, наприклад, виділяє 
такі ознаки цивільної процесуальної 
правосуб’єктності осіб, які беруть участь 
у справах позовного провадження, як ре-
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гламентованість нормами цивільного про-
цесуального права, невід’ємний зв’язок з 
її носієм – майбутнім суб’єктом цивільних 
процесуальних правовідносин з відповід-
ним цивільним правовим статусом; ззовні 
виявляється у визначеній законом формі 
– «здатності» суб’єкта вступати у цивільні 
процесуальні правовідносини; належить, 
поряд із нормами цивільного процесу-
ального права, до передумов виникнення 
цивільних процесуальних правовідносин, 
зокрема, формування такого їх елементу, 
як зміст; є передумовою набуття цивіль-
ного процесуального правового статусу 
учасника цивільного процесу, у тому числі 
особи, яка бере участь у справах позовного 
провадження [1, 47].

Зважаючи на зв’язок процесуального 
права із матеріальним, уявляється доціль-
ним зазначити, що традиційно, правоздат-
ність громадянина виникає від моменту 
його народження і припиняється його 
смертю. Юридична особа може мати ци-
вільні права, що відповідають цілям діяль-
ності, визначеним в його установчих доку-
ментах, і нести у зв’язку з цією діяльністю 
обов’язки.

Повертаючись до питання, як слід роз-
глядати правосуб’єктність суду, зазначимо, 
що в цьому контексті, на наш погляд, на 
увагу і на подальші роздуми заслуговує 
точку зору про те, що особа, що є праців-
ником, є одночасно носієм ознак органу 
юридичної особи. Особа, переходячи з 
трудових в цивільні економічні відно-
сини, відповідно до цього не змінює своє 
правове положення. Тому особа, що має 
таке складне правове положення, повинна 
включатися до складу волеутворюючого та 
волевиражаючого органу юридичної особи 
при дослідженні юридичної відповідаль-
ності юридичної особи за дії працівників. 
Особа, що знаходиться в трудовому зв’язку 
з правосуб’єктною організацією, якщо при 
цьому виступає субстратом одного з її ор-
ганів, набуває цивільно-правовий стан у 
відношенні з третіми особами. Юридична 
особа набуває цивільні права та приймає на 

себе цивільні обов’язки через свої органи, 
що діють у відповідності до закону, інших 
правових актів та установчих документів 
[7, 92]. Розмірковуючи над зазначеною 
точкою зору, виникають питання стосовно 
відповідальності за дії суду, суддів та меха-
нізму притягнення до відповідальності.

Перш ніж перейти до розгляду самого 
питання правосуб’єктності суду, уявля-
ється необхідним приділити увагу роз-
гляду правоздатності та дієздатності в на-
уці цивільного процесуального права. 

Так, М.А. Гурвич зазначає, що цивільна 
процесуальна правоздатність пов’язана з 
правоздатністю в матеріальному праві (ци-
вільному, трудовому, сімейному, земель-
ному, адміністративному); судовий захист 
передбачає, що особа, що звертається за 
нею, спроможна володіти оспорюваним 
правом. Однак правоздатність в матері-
альному праві не тотожна процесуальній 
правоздатності. Якщо правоздатність в 
матеріальному праві – це здатність мати 
суб’єктивні права і обов’язки (право влас-
ності, право вимоги, права, що витікають 
із трудового договору, із стану шлюбу та 
інше), то цивільна процесуальна правоздат-
ність – це здатність вимагати судового за-
хисту, мати процесуальні права і обов’язки, 
бути особою, що бере участь у справі. Для 
того щоб особисто здійснювати свої про-
цесуальні права в суді шляхом здійснення 
процесуальних дій, необхідно володіти про-
цесуальною дієздатністю. Цивільна проце-
суальна дієздатність – здатність особисто 
здійснювати процесуальні дії, особисто 
здійснювати свої процесуальні права і про-
цесуальні обов’язки. Проте М.А. Гурвич 
зазначає, що за своїм змістом процесуальна 
дієздатність відрізняється від дієздатності 
в матеріальному праві. Якщо дієздатність 
в матеріальному праві – це здатність сво-
їми діями набувати суб’єктивні матеріальні 
права і створювати матеріальні обов’язки 
(здатність особисто заключати правочини, 
придбавати власність, заключати трудовий 
договір і інше), то цивільна процесуальна 
дієздатність – це здатність своїми діями 
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здійснювати свої процесуальні права та 
обов’язки, тобто особисто брати участь у 
процесі (особисто подавати позов, заклю-
чати мирову угоду, заявляти клопотання 
тощо). Юридичні особи володіють проце-
суальною дієздатністю з моменту свого ви-
никнення. Процесуальні права та обов’язки 
юридичної особи здійснюється його орга-
нами чи через представників. Повна проце-
суальна дієздатність громадян виникає, як 
правило, з досягненням повноліття, тобто з 
18 років [2, 76, 77].

Схожої думки притримується також і 
М.С. Шакарян, яка зазначає, що цивільна 
процесуальна правоздатність – це встанов-
лена законом можливість мати цивільні 
процесуальні права і нести процесуальні 
обов’язки. Проте, на відміну від М.А. Гур-
вича, М.С. Шакарян зауважує, що цивільна 
процесуальна правоздатність пов’язана з 
правоздатністю в матеріальному праві (ци-
вільному, трудовому, сімейному, земель-
ному, адміністративному), а не відрізня-
ється від неї; судовий захист передбачає, 
що особа, що звертається за нею, здатна 
володіти правом, що оспорюється. Од-
нак правоздатність в матеріальному праві 
не тотожна процесуальній правоздатності 
[2, 76].

В.В. Комаров, П.І. Радченко зазна-
чають, що по суті поняття «суб’єкт ци-
вільного процесуального права» і «про-
цесуальна правосуб’єктність» за змістом 
збігаються, бо суб’єкт права – це особа, 
яка має правосуб’єктність, тобто особа 
– потенційний учасник цивільних проце-
суальних відносин. Наведені міркування 
підводять до висновку: правосуб’єктність 
закріплює коло осіб, які можуть бути 
суб’єктами прав та обов’язків, конкретизує 
тим самим коло правовідносин, що вини-
кають на основі правосуб’єктності. Про-
цесуальна правосуб’єктність є свого роду 
ступенем реалізації норм цивільного про-
цесуального права, реальною передумо-
вою виникнення цивільних процесуальних 
відносин. Однак абстрактної, єдиної для 
всіх процесуальної правосуб’єктності не 

існує, а існує відповідно правосуб’єктність 
суду, сторін, третіх осіб, прокурора, свідків 
тощо [6, 15].

Таким чином, узагальнюючи, можна 
говорити про те, що в науці цивільного 
процесуального права є досить усталена 
позиція щодо цивільної процесуальної ді-
єздатності та правоздатності, про що гово-
рять зазначені позиції вчених.

Правосуб’єктність судових органів є 
строго визначена в залежності від виду 
судового органу і його функцій. Кожен су-
довий орган, чи то місцевий суд, суд апеля-
ційної чи касаційної інстанції, наділяється 
характерною тільки йому юрисдикцією і 
комплексом повноважень. За своєю суттю 
повноваження можуть бути предметні і 
функціональні. Предметні повноваження 
є такими повноваженнями органу судової 
влади, які визначають межі юрисдикції 
органу судової влади, які визначають межі 
юрисдикції названого суб’єкта правовід-
носин. Функціональні повноваження – це 
різного роду дії вказаного судового органу 
в процесі прояву відправлення правосуддя, 
пов’язані з вирішуючими діями суду з ке-
рівництва процесом [5, 117, 118]. 

Досліджуючи детальніше питання 
право суб’єкт но сті в своєму дисертацій ному 
дослідженні, К.В. Гусаров зазаначає, що 
цивільна процесуальна правосуб’єктність є 
самостійною категорією і не тотожна право-
здатності та дієздатності. Виходячи з цього 
цивільна процесуальна правосуб’єктність 
тлумачиться не тільки як загальна переду-
мова виникнення системи цивільних проце-
суальних правовідносин, але і як змістова 
характеристика реалізації наданих прав, 
обов’язків та повноважень суб’єктами 
проце суальної діяльності. Аналізуючи 
предметну судову компетенцію, дисертант 
вважає, що такі поняття, як юрисдикція, 
повноваження, підвідомчість, підсудність 
не є тотожними. Кожен з них має самостій-
ний зміст і відображає зміст їх цивільної 
процесуальної правосуб’єктності [3, 8, 10].

Узагальнену позицію з цього питання 
наводить також і М.С. Шакарян в своєму 
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підручнику з цивільного процесу, заува-
жуючи, що суд – орган влади, наділений 
компетенцією (повноваженнями) по здій-
сненню правосуддя шляхом вирішення 
цивільних і кримінальних справ. Тому суд 
– не тільки обов’язковий, але і вирішую-
чий суб’єкт цивільного процесуального 
правовідношення. Владні повноваження 
суду проявляються одночасно як його 
права і обов’язки, для виконання яких суди 
здійснюють численні процесуальні дії. 
Особливе положення суду як суб’єкта ци-
вільних процесуальних правовідносин ви-
значається конституційними принципами 
правосуддя і статусом суддів. В залежності 
від підстав класифікації процесуальні 
права, обов’язки і відповідні їм дії суду мо-
жуть розрізнятися за стадіями процесу, за 
суб’єктами, що мають право чи зобов’язані 
здійснювати відповідні дії, і за умовами їх 
здійснення [8, 103]. 

П.Ф. Єлісєйкін зазначає, що під ком-
петенцією суду варто розуміти сукупніть 
прав та обов’язків, що виникають у нього 
з моменту його утворення як органу влади 
і наявних у нього аж до ліквідації. Зміст 
компетенції складають владні повнова-
ження, якими його наділяє держава для 
здійснення поставлених перед ним задач 
і цілей. Такими правами і обов’язками 
суд наділяється в його взаємовідносинах 
з державою, а рівно із усіма, кого сто-
сується його діяльність. Основне право 
(і обов’язок) суду полягає в здійсненні пра-
восуддя по цивільним справам і в розгляді 
інших справ, віднесених до його віддання 
[4, 28, 29].

Компетенція означає пристосованість 
його носія до вирішення відомих справ. 
Її існування пояснюється тим, що ні один 
орган влади і ні одна посадова особа, взяті 
окремо, не в стані охопити абсолютно всі 
виникаючі в житті питання, так і кожне з 
цих питань не може бути вирішене будь-
яким органом влади і посадовою особою. 
Тому виникає необхідність розмежування 
компетенції різних органів з допомогою 
інституту підвідомчості. Зокрема, цією об-

ставиною пояснюється необхідність роз-
межування компетенції суду і несудових 
установ по розгляду цивільних справ. На-
решті, компетенція суду передбачає наяв-
ність відомого мінімуму вимог, яким пови-
нні відповідати судді [9, 28, 29].

В.Н. Щеглов також звертає увагу на пи-
тання підвідомчості, підсудності, владних 
повноважень суду. Зокрема, автор зазначає, 
що судові органи як центральні суб’єкти 
цивільного судочинства володіють компе-
тенцією на вирішення визначеного кола 
справ (підвідомчістю). На відміну від 
підвідомчості, що визначає компетенцію 
судів, арбітражу і інших органів, що здій-
снюють захист цивільних прав, підсудність 
визначає межі всередині судової системи 
[9, 46, 47]. 

С.А. Якубов, досліджуючи питання 
прояву правосуб’єктності суб’єктів цивіль-
ного процесу, прийшов до висновку, що суд 
є органом держаної влади, що покликаний 
здійснювати правосуддя з цивільних справ, 
і в силу свого правового статусу він завжди 
правосуб’єктний. Але його цивільна про-
цесуальна правосуб’єктність проявляється 
в кожній конкретній справі, яку він має 
розглянути та вирішити [10, 163].

Приналежність цивільної процесу-
альної правосуб’єктності властива суду, 
оскільки це спеціально уповноважений 
орган держави, що застосовує норми ци-
вільного процесуального права, виходячи з 
його правового статусу.

При виникненні цивільних процесуаль-
них правовідносин з розгляду і вирішення 
конкретного спору про право, цивільна 
правосуб’єктність конкретна. Цивільна 
процесуальна правосуб’єктність суду про-
являється за змістом та об’ємом до всіх ви-
дів судочинства.

Суд завжди є суб’єктом цивільного 
процесуального права, завжди правоздат-
ний та дієздатний, тобто правосуб’єктний. 
Юридичний інтерес його обумовлений 
цілями і задачами, що стоять перед ним. 
Він здійснює правосуддя. На відміну від 
інших суб’єктів цивільного процесуаль-
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ного права юридичний його інтерес прямо 
пропорційний, тобто захист суб’єктивних 
матеріальних прав і обов’язків суб’єктів 
спірного матеріального правовідношення, 
чи то позивач, відповідач, треті особи, для 
суду не має значення, оскільки тим самим 
захищається матеріальне правовідношення 
в цілому [10, 164]. 

Таким чином, узагальнюючи зазначені 
позиції вчених, на нашу думку, уявляється 
необхідним зробити наступні висновки.

Суд завжди є правосуб’єктним. Право-
суб’єктність є самостійною категорією. 
Суд має свою власну правосуб’єктність як 
суб’єкт цивільних процесуальних відносин. 

Правосуб’єктність суду реалізується 
через його компетенцію. Компетенція суду, 
в свою чергу, визначається через юрис-
дикцію та повноваження. Юрисдикція і 
повноваження взаємопов’язані. Виділяють 
предметні повноваження, що по суті ви-
ходять із підвідомчості та підсудності, та 
функціональні повноваження, що являють 

собою вирішуючи дії суду з керівництва 
процесом.

Компетенція суду полягає у тих правах 
і обов’язках, якими суд наділений законо-
давцем. На практиці права та обов’язки 
суду можуть збігатися. Як юридична 
особа, суд може виступати, наприклад, від-
повідачем, але при цьому потрібно чітко 
розуміти, що суддя діє не як фізична особа, 
а діє як суд і від імені суду.

Уявляється доцільним запропонувати 
наступне визначення правосуб’єктності 
суду. Правосуб’єктність суду в цивільному 
процесі – це права та обов’язки суду, які 
утворюють його компетенцію, виходячи з 
юрисдикції. Предметні повноваження (під-
відомчість, підсудність) і функціональні 
повноваження формують юрисдикцію. 
Таким чином, юрисдикція формує компе-
тенцію суду, а компетенція реалізується 
через визначені нормами цивільного про-
цесуального законодавства комплекс прав 
та обов’язків суду.
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Актуальність. Здавалося б з часів 
Римського права в концепції оферти й ак-
цепту нічого не змінилося. Чим же зумов-
лена актуальність питання початку дого-
вірних відносин? Насправді регулювання 
моменту укладення договору суттєво від-
різняється у різних правових системах. 
В той же час на даному етапі глобалізації 
людської цивілізації вкрай необхідним є 
встановлення універсального регулювання 
договірних відносин. Єдиним докумен-
том, який зараз претендує на статус такої 
універсальної моделі є Принципи між-
народних комерційних договорів, розро-
блені Міжнародним інститутом з уніфіка-
ції приватного права УНІДРУА. В рамках 
цієї статті будуть розглянуті уніфіковані 
підходи до регулювання вступу сторін у 
договірні відносини, запропоновані роз-
робниками Принципів УНІДРУА. Це є 
актуальним для того, щоб дати орієнтири 
правникам України, яким чином в подаль-
шому гармонізувати вітчизняне договірне 
право до міжнародних стандартів, якщо 
говорити в загальному. Якщо ж брати без-
посередньо момент укладення договору, то 
нова тенденція у судовій практиці України 

характеризується відхиленням позовів із 
вимогами вважати договір неукладеним. 
Суди, можна сказати, інтуїтивно дійшли до 
правильного вирішення, але тепер треба на 
основі політики регулювання Принципів 
УНІДРУА науково обгрунтувати таке ви-
рішення.

Тож, мета цієї статті полягає у тому, 
щоб показати, які новели внесли Прин-
ципи УНІДРУА у регулювання інституту 
укладення договору і яким чином ці но-
вели можуть бути корисні для гармонізації 
договірного права взагалі, та вирішення 
поточних питань, які виникають з приводу 
укладення договору в правозастосовчій ді-
яльності, зокрема.

Стаття написана на основі дослідження 
тексту Принципів УНІДРУА, законодав-
ства різних країн, а також доктринальних 
праць англійських вчених Г. Трейтела та 
Р. Стоуна, німецьких вчених-компарати-
вістів К. Цвайгерта і Х. Кьотца, російських 
вчених-компаративістів Е.А. Васильєва, 
А.С. Комарова.

Фактично договір виникає тоді, коли 
особи досягнуть спільного бачення того, 
що кожна з них сподівається отримати 
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від його виконання. Юридично момент 
укладення договору у всіх правових систе-
мах світу відображений у вигляді акцепту 
оферти, тобто прийняття пропозиції, яка 
містить у собі умови договору. Щоб пропо-
зиція і її прийняття, мали статус оферти й 
акцепту, вони повинні відповідати певним 
критеріям. Оферта зобов’язує того, хто її 
ініціював, вступити у договір, якщо інша 
особа прийме цю оферту [13, 524]. Акцепт 
повинен бути безумовний. В ідеалі він має 
склатися із одного слова «згоден» [2, 512]. 
Дані характеристики оферти і акцепту є уні-
версальними для всіх правових систем. В 
інших аспектах правові доктрини різняться.

Концептуальне визначення оферти 
різниться ступенем відповідальності, яку 
бере на себе особа, коли пропонує оферту. 
З точки зору англо-американського права 
cам по собі факт ініціювання оферти ще 
зовсім ні до чого не зобов’язує того, хто 
її висунув, тобто відкликання пропозиції 
укласти договір не має жодних правових 
наслідків, в тому числі не дає особі, якій 
була направлена оферта, права на позов 
[9, 41]. В той же час за германським пра-
вом офертою строго юридично вважається 
лише та пропозиція укласти договір, яку 
оферент раз висунувши, не може відкли-
кати або скасувати [6, 56].

Ці два підходи в цивілістиці отри-
мали назву «відклична» та «безвідклична» 
оферта.

Допустимість «відкличної» оферти в 
рамках англо-американської доктрини до-
говірного права пояснюється концепцією 
«зустрічного задоволення» (consideration). 
Оскільки той, кому направляється оферта, 
іще не встиг зі свого боку нічого пообіцяти, 
відповідно «зустрічного задоволення» не 
виникає, отже оферент абсолютно вільний 
відкликати оферту. Навіть у тому випадку, 
коли в оферті вказано строк або термін її 
чинності, то це лише означає, що оферта є 
відкритою для акцепту протягом вказано 
строку, проте її можна відкликати [2, 511].

У германському праві усе вкрай від-
різняється. Оферта вважається безвідклич-

ною (§ 145 BGB). Тобто якщо оферент від-
мовиться від своєї оферти, то така відмова 
або взагалі буде проігнорована, або ж по-
тягне за собою відповідальність за збитки, 
яких міг зазнати одержувач оферти [12, 57]. 
Безвідкличність оферти встановлена у ци-
вільному законодавстві країн германського 
права: Австрії (§ 862(3) ЦУ), Швейцарії 
(ст. 3,5 Закону про зобов’язальне право), 
Греції (ст. 185 ЦК), Португалії (ст. 230 ЦК) 
[12, 57], України (ст. 641(3) ЦК) тощо. 

Щодо країн романського права, то 
у ЦК Франції взагалі немає норми про 
зобов’язальну силу оферти, а ЦК Італії 
(ст. 1328 ЦК) встановлює низку умов, 
коли оферта вважатиметься відкличною, а 
коли ні. 

З одного боку здається абсурдним на-
кладати на особу відповідальність за те, що 
вона хоче скасувати висловлений нею намір 
укласти договір. З іншого ж, відкличність 
оферти може шкодити комерційному обо-
роту. Адже підприємець зазвичай створює 
ланцюжок договірних відносин і у нього 
збиваються усі транзакції, якщо один із 
його контрагентів раптом відмовиться укла-
дати договір, який сам же і запропонував. 
Крім того, часто трапляється, що одержувач 
оферти, покладаючись на неї, міг вчинити 
якісь фінансово витратні дії.

Отже, для ведення ділових справ на-
чебто було б більш ефективно законодавчо 
закріпити зобов’язуючий характер оферти. 
Навіть в УКомК США для договорів ку-
півлі-продажу була встановлена норма про 
безвідкличність оферти (§ 2-205) [11, 80].

Проте безвідкична оферта повинна 
мати якісь часові рамки, не може ж офе-
рент бути повічно зобов’язаний офертою, 
таке теж не вписується у ділову практику. 
Законодавець по-різному вирішує дане 
питання – пропонує оференту зазначати 
в своїй оферті конкретні строк чи термін, 
який дається на її акцептування або ж 
прямо в законі прописує «розумні строки». 
Наприклад у ЦК України вжито наступне 
формулювання: «Пропозиція укласти до-
говір, одержана адресатом, не може бути 
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відкликана протягом строку для відпо-
віді, якщо інше не вказане у пропози-
ції або не випливає з її суті чи обставин, 
за яких вона була зроблена» [13, 524]. У 
ст. § 2-205 УКомК США чітко визначено, 
що строк безвідкличності не може переви-
щувати 3-х місяців [11, 80].

Насправді, безвідкличність оферти 
встановлюється для того, щоб бути за-
побіжником можливого порушення прав 
одержувача оферти. Але для таких цілей 
краще слугує інститут переддоговірної 
відповідальності. Тому автори Принципів 
УНІДРУА не знайшли підстав вважати 
оферту обов’язковою для того, хто її вису-
нув. Вони дуже детально підійшли до цього 
питання і окремо прописали можливість 
скасування та відкликання оферти. Скасу-
вати оферту можливо до того, як адресат її 
отримав або ж одночасно з її отриманням 
(ст. 2.1.3 ПУ) [10, 38], а відкликати можна 
до відправлення акцепту (ст. 2.1.4 ПУ). 
Хоча для практики таке розділення не має 
суттєвого значення.

Поряд із Принципами УНІДРУА кон-
цепцію відкличної оферти встановлено у 
Віденській конвенції. Крім того, у проекті 
реформи ЦК Франції теж закладена норма 
(ст. 1105-2) про відкличність оферти.

З практичної точки зору, більш пра-
вильно вважати оферту відкличною, якщо 
звичайно її обумовити чіткими рамками 
для недопущення порушення прав одер-
жувача оферти. Такі рамки встановлені 
у ч. 2 ст. 2.1.4 ПУ. Зокрема, йдеться про 
те, що оферту не можна відкликати, якщо 
одержувач оферти мав достатні підстави 
сприймати її як безвідкличну і діяв від-
повідним чином, покладаючись на таке 
сприйняття [10, 39]. Дана норма діє подібно 
до правового механізму promissory estoppel 
у американському праві. Тож, в багатьох 
аспектах, що стосуються зобов’язальної 
сили оферти, Принципи УНІДРУА повто-
рюють англо-американський підхід. 

Друга важлива відмінність між англо-
американською та германською системами 
права полягає у тому, з якого моменту до-

говір треба вважати укладеним, тобто коли 
саме відбувається акцепт оферти.

Для того, щоб акцепт став чинним і 
укладення договору завершилося за англо-
американським підходом акцептанту до-
статньо відправити свій акцепт оференту 
(теорія «поштової скриньки» винайдена у 
справі adams vs. Lindsell 1818 р.) [12, 53], в 
той час як за германським підходом акцепт 
повинен надійти на адресу оферента (тео-
рія «одержання»).

Одразу дається взнаки, що теорія по-
штової скриньки штучно сконструйована 
і не відповідає природі договірних відно-
син, адже для того, щоб договір відбувся 
волі оферента і акцептанта повинні взаємо-
діяти, а не існувати паралельно у просторі. 
К. Цвайгерт і Х. Кьотц справедливо вважа-
ють, що конструкція «поштової скриньки» 
набула поширення в рамках англо-амери-
канської правової системи лише тому, що 
потрібно було якимось чином обмежити 
часовими рамками можливість оферента 
відкликати свою оферту [12, 53]. Зрозу-
міло, що якщо відкличність оферти обмеж-
ити практично виправданими умовами, що 
й було зроблено Принципами УНІДРУА, то 
необхідності у штучних конструціях не ви-
никає. 

Тому Принципи УНІДРУА (ст. 2.1.6(2) 
ПУ) обрали германський підхід до цього 
питання, і так само як і Віденська конвен-
ція відобразили принцип «одержання» ак-
цепту, а не теорію «поштової скриньки», 
тож згідно із Принципами договір вважа-
ється укладеним з моменту отримання ак-
цепту оферентом, а не з моменту його пе-
редачі на пошту.

Крім класичного акцепту ст. 2.1.6(3) 
Принципів УНІДРУА також перебачає 
«фактичний акцепт», коли укладення до-
говору співпадає із правовідносинами, що 
вже реально розпочалися [10, 66]. Подібна 
норма міститься у ч. 2 ст. 642 ЦК України. 

За класичним правилом акцепт, що змі-
нює оферту становить нову оферту. Проте 
подальші наслідки з цього правила у за-
конодавстві більшості країн (наприклад, у 
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ЦК України це ст. 646) не визначаються. 
Які саме наслідки потрібно було б зако-
нонавчо закріпити видно зі справи англій-
ського суду Hyde v Wrench 1840 р. [8, 39]. 
Суть справи полягає у тому, що D захотіла 
продати ферму P за ціною £1,000. У відпо-
відь P запропонувала £900, D відхилила 
таку пропозицію. Після чого P згодилась 
акцептувати оферту £1,000. D відмовилася 
вчиняти правочин і P подала до суду позов 
з вимогою виконати зобов’язання в натурі. 
Оскільки відхилення оферти веде до втрати 
нею чинності і акцептувати її вже більше 
неможливо, суд постановив, що зустрічна 
оферта має такі самі наслідки як пряме від-
хилення. Таким чином, зустрічна оферта 
P з умовою купити за £900, має своїм на-
слідком відхилення і втрату чинності пер-
вісної оферти D продати за ціною £1,000. 
P уже її не може прийняти. В результаті, 
останнє повідомлення P треба розглядати 
не як акцепт, а як наступну оферту купити 
за £1,000, яку D може за бажанням акцеп-
тувати чи відхилити.

У Принципах УНІДРУА врахували цей 
висновок із британської судової практики 
і у коментарі до ст. 2.1.5 ПУ (Відхилення 
оферти) роз’яснується, що відхилення 
оферти може відбуватися не тільки прямо 
але й опосередковано, шляхом надсилання 
зустрічної оферти. 

Крім класичного правила про зустрічну 
оферту, Принципи УНІДРУА пропонують 
новелу, яка полягає у тому, що поряд із без-
умовним акцептом, ст. 2.1.11 Принципів 
УНІДРУА допускає, що акцепт може міс-
тити в собі деякі доповнення чи коригу-
вання оферти, якщо це суттєво не змінює 
її зміст. Формулювання, вжите у ст. 2.1.11, 
вказує що ця норма була запозичена із ана-
логічної за своїм змістом ст. 2-207 УКомК 
США [11, 81]. Норма, згідно з якою допус-
кається акцепт із незначними змінами, є 
потрібною задля уникнення випадків, коли 
одна зі сторін намагається недобросовісно 
уникнути договору, посилаючись на те, 
що він був неукладений, оскільки акцепт 
містив зміни. В той же час практика до-

говірних відносин свідчить, що ідеальних 
акцептів не існує. Наприклад, зміни в ак-
цепті можуть бути викликані намаганням 
особи по-своєму викласти ті ж самі умови, 
які їй пропонувалися в оферті, навряд чи 
доцільно у такій ситуації вважати такий ак-
цепт «зустрічною офертою».

Наступна новела Принципів УНІДРУА 
полягає в тому, що зміни та доповнення 
до договору можуть міститися не лише 
в акцепті, але й в так званих «письмових 
підтвердженнях» – документі, який зазви-
чай надсилається діловому партнеру на 
підтвердження щойно підписаного дого-
вору. Як показує практика бізнесових від-
носин такий документ дуже часто містить 
у собі якісь нові умови, додаткові до того, 
що вже було викладено у договорі. Стаття 
2.1.12 ПУ допускає можливість долучення 
таких умов до вже існуючого договору, 
якщо вони надійшли в скорому часі після 
укладення договору і одержувач письмо-
вого підтвердження негайно не заперечив 
проти них. Очевидно, в біснес-середовищі 
ситуція внесення певних змін чи додатко-
вих умов по факту підписання договору 
повторювалася дуже часто, а правового 
регулювання вона не мала, тож Принципи 
УНІДРУА надали таке регулювання, чітко 
визначивши, що такі нові умови стають 
частиною договору. 

Іще одна новела Принципів УНІДРУА 
пов’язана із можливістю укладення до-
говору без наперед визначених умов. Тра-
пляється, наприклад, що підприємці, не 
вдаючись в деталі, вирішують, що для них 
дані умови вигідні, і швидко, аби не втра-
тити вдалу оборотку, укладають договір. А 
вже потім по-факту починають між собою 
з’ясовувати: про що ж все-таки вони домо-
вилися. Якщо підходити до оферти строго 
юридично, то вона має містити всі істотні 
умови договору і такої ситуації просто не 
повинно виникати, але ж практика свід-
чить про інше. Тому ст. 2.1.14 Принципів 
УНІДРУА встановлює норму про допусти-
мість укладення договору зі свідомо невре-
гульованими умовами.
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Здавалося б норма про дійсність до-
говору із пропущеними умовами рево-
люційно нова. Проте російські цивілісти 
І.Б. Новицький, Л.А. Лунц навіть у радян-
ські часи, коли панував цілковитий норма-
тивізм, припускали, що «у договорах між 
приватними особами необов’язково, щоб 
з самого початку з повною ясністю і точ-
ністю було визначено зміст правовідносин 
між кредитором та боржником. Для визна-
ння договору дійсним досить того, щоб у 
ньому містилися достатньо ясні вказівки, 
за допомогою яких можна з’ясувати пред-
мет вимоги кредитора, або щоб у договорі 
було надано який-небудь масштаб, за до-
помогою якого можна встановити зміст 
зобов’язання» [7, 43].

Взагалі-то Принципи УНІДРУА спро-
моглися врегулювати дуже важливе пи-
тання: чи може взагалі бути укладений 
договір, коли наперед не визначено усіх 
істотних умов? І відповіли на це питання 
ствердно.

Для порівняння Віденська конвенція 
з міжнародної купівлі-продажу товарів 
1980 р. у цьому питанні має суттєві вну-
трішні суперечності, зокрема щодо такої 
істотної умови як ціна договору. Так, ст. 14 
Віденської конвенції передбачає, що ціна 
чи можливість її визначення повинні бути 
чітко зазначені в оферті, в той час як ст. 55 
прописує порядок визначення ціни, коли 
вона не була вказана заздалегідь.

Згідно зі ст. 14, якщо в оферті не буде 
прямо чи конклюденто зазначено ціну, то 
договору не існує, а ст. 55 свідчить про те, 
що договір був укладений, а ціну можна 
вирахувати потім. Така недосконалість 
норм Віденської конвенції пояснюється на-
маганням її авторів врахувати усі підходи 
усіх систем права.

На той час країни соціалістичного та-
бору заперечували проти укладення до-
говорів без зазначення ціни, оскільки 
очікувалося що сторони мають узгоджу-
вати свій договір із плановою економікою 
уряду. Також у деяких країнах континен-
тального права, зокрема у Франції пропу-

щені умови в договорі сприймалися досить 
критично, зокрема через те, що це давало 
можливість в односторонньому порядку 
диктувати ціну слабшій стороні. Крім того, 
зазначалося, що договори із невизначеною 
ціною, погано вплинуть на країни, що роз-
виваються, внаслідок постановлення не-
вигідних умов на сировину у порівнянні 
із постійно зростаючою ціною на товари 
певного виробництва.

І лише делегація зі США наполягала 
на тому, щоб договори купівлі-продажу на 
умовах довготивалих поставок, залишали 
можливість визначати ціну та кількість то-
варів відносно можливостей продавця та 
побажань покупця [4].

З огляду на всі перелічені аргументи у 
текст Конвенції було включено дві проти-
лежні за своєю ідеєю статті – 14 і 55. 

Принципи УНІДРУА розв’язали це пи-
тання, даючи зрозуміти, що основна риса 
оферти полягає не в тому, що в ній повинні 
бути чітко вказані всі істотні умови дого-
вору, а в тому, що оферент повинен завдяки 
оферті чітко висловити свій намір бути 
зобов’язаним у випадку її прийняття. А для 
того, щоб допомогти сторонам сформулю-
вати зміст договору у главі 4 Принципів 
УНІДРУА «Тлумачення» прописані окремі 
норми, як інтерпретувати прогалини у до-
говорі, а в главі 5 «Зміст» передбачено, 
яким чином визначати зміст умов, які не 
визначили сторони. 

Інша поширена ситуація відходу від 
стандартного функціонування оферти та 
акцепту виникає тоді, коли підприємства 
обмінюються стандартними проформами 
договорів. Тут виникає одразу кілька про-
блем, кожна з яких потребує належного 
нормативного врегулювання. По-перше, у 
типових умовах, розроблених в односто-
ронньому порядку, з-поміж іншого можуть 
бути прописані якісь незвичні або навіть 
сумнівні положення, по-друге, у типових 
умовах може бути зазначено одне, а сто-
рони на словах домовлялися про інше і, по-
третє, компанії могли взаємно обмінятися 
власними типовими умовами так і не узго-
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дивши, яка ж із проформ становить зміст 
їхнього договору.

Хоча таких випадків доволі багато, за-
конодавство держав їх не регулює, вважа-
ється, що загальних положень про оферту 
і акцепт достатньо. В свою чергу Прин-
ципи УНІДРУА містять ряд спеціальних 
норм щодо договорів укладених із засто-
суванням типових проформ (ст.ст. 2.1.19–
2.1.22 ПУ).

Зокрема, Принципи передбачають, що 
неочікувані формулювання типових умов 
є недійсними, якщо тільки сторона, якій 
вони пропонуються, прямо їх не прийняла 
(2.1.20 ПУ). В англійській судовій практиці 
з цього приводу Лорд Денінг підсумовує, 
що стороні не можна дозволяти скориста-
тися перевагами своїх типових умов, до-
поки такі умови належним чином не дове-
дені до відома іншої сторони [8, 41].

Щодо конфлікту між типовими умо-
вами та тими умовами, на яких наполягає 
одна зі сторін, типові умови поступаються 
умовам, запропонованим іншою сторо-
ною. Такий механізм врегулювання про-
понує ст. 2.1.21 Принципів УНІДРУА і це 
єдино можливе вирішення, оскільки зміст 
договору полягає у тих умовах, у яких сто-
рони спільно відобразили свою волю. Ба-
жано звичайно нову умову закріплювати у 
письмовому вигляді, окремим документом, 
який долучається до типових умов. 

Дуже поширеною у біснес-середовищі 
є проблема «зіткненням проформ» (battle of 
forms) – це конфлікт, який виникає з огляду 
на те що і оферент, роблячи оферту, і адре-
сат оферти, приймаючи її, звертаються 
до своїх власних типових умов. Такий 
конфлікт можна вирішити застосувавши: 
1) доктрину «останнього пострілу» – до-
говір буде вважатись укладеним на основі 
тих умов, які були надіслані останніми або 
тих, до яких востаннє звертались; 2) док-
трину «нокауту», яка визначає, що договір 
буде вважатись укладеним на основі узго-
джених умов та тих стандартних умов, які 
є спільними по суті (Коментар до ст. 2.1.22 
ПУ) [10, 72]. Принципи УНІДРУА обрали 

другий підхід і це ще одна їхня новела та 
відхід від класичного функціонування 
оферти та акцепту, відповідно до якого 
мала би застосовуватися доктрина «остан-
нього пострілу», коли останні надіслані 
умови по суті становлять зустрічну оферту.

Судовий прецедент Великобританії з 
приводу суперечності типових проформ 
підтвержує влучність регулювання, обра-
ного у Принципах УНІДРУА.

У справі Hertford Foods Ltd v Lidl UK 
GmbH 2001 р. позивач намагався виправ-
дати невиконання свого зобов’язання за 
договором посилаючись на застереження 
«про форс-мажор», яке було зазначено у 
його типових умовах. Апеляційний суд 
постановив, що оскільки договір був укла-
дений на суперечних типових умовах, то 
проформа жодної зі сторін не становить 
договір. Суд спромігся встановити зміст 
попередньої усної домовленості щодо 
поставки товарів, яка містила всі істотні 
умови. В результаті застережння «про 
форс-мажор» позивача втратило чинність, 
позивач був визнаний таким, що порушив 
договір, відповідно зустрічний позов від-
повідача щодо порушення договору було 
задоволено [8, 40].

Найголовнішою заслугою Принципів 
УНІДРУА слід вважати те, що вони допо-
внили процедуру укладання договорів ета-
пом про проведення переговорів. Жодне 
законодавство, крім рестейтментів США, 
не містить норм про переддоговірні від-
носини. Відповідно до Принципів вступ у 
переговори не зобов’язує сторони до без-
посереднього укладання договору. Кожна 
зі сторін має право такі переговори завер-
шити, якщо дійде висновку, що переговори 
не досягають поставленої мети [1, 45]. В 
той же час ст. 2.1.15 ПУ встановлює, що 
переговори повинні проводитися добро-
совісно. Це означає, що якщо сторона від 
самого початку не мала наміру укладати 
договір, а проводила переговори, напри-
клад, для того, щоб перебити можливість 
укладення договору з її прямим конкурен-
том, то вона може бути визнана судом на 
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підставі ст. 2.1.15 ПУ відповідальною за 
відшкодування збитків, якщо інша сторона 
зазнала шкоди внаслідок недобросовісних 
переговорів. 

В свою чергу ст. 2.1.16 ПУ встановлює, 
що якщо під час переговорів однією сторо-
ною передається інформація, яку слід вва-
жати конфіденційною, тоді інша сторона 
зобов’язана не розголошувати цю інфор-
мацію і не використовувати її неналежним 
чином для власних цілей незалежно від 
того, чи сторони вступлять у договірні від-
носини в подальшому. 

Таким чином відповідно до ст.ст. 2.1.15–
2.1.16 Принципів УНІДРУА сторона несе 
відповідальність не тільки за невиконання 
зобов’язання, некоректний виклад власних 
намірів (ведення іншої сторони в оману), 
але й за неправомірне використання інфор-
мації у власних цілях [3, 76]. 

Проаналізувавши регулювання інсти-
туту укладення договору, запропоноване 
Принципи УНІДРУА, ми дійшли до наступ-
ного висновку: у нормах Принципів УНІ-
ДРУА, що стосуються порядку укладення 
договору, найкраще відображена сутність 

політики цього документа, яка полягає в 
тому, щоб за будь-яких умов зберегти дого-
вір (favour contractus). Таким чином, регу-
лювання Принципів направлене на те, щоб 
показати, як би не домовлялися сторони: 
з визначенням істотних умов чи без них, 
проводячи довготривалі переговори чи 
укладаючи договори нашвидкоруч, а потім 
навздогін надсилаючи письмові підтвер-
дження для визначення умов, яких недови-
стачає, – їхній договір все одно буде вва-
жатися укладеним і чинним, навіть якщо 
класичну оферту та акцепт в ньому немож-
ливо простежити. Таке регулювання по-
трібне для того, щоб озброїти суд нормами 
на випадок, коли сторона, щоб ухилитися 
від виконання договору, подає позов про 
визнання договору неукладеним. Оскільки 
українське цивільне законодавство не міс-
тить настільки широкий спектр норм щодо 
укладення договору, то його цілком можна 
доповнити Принципами УНІДРУА як зви-
чаєвого права, що суттєво допоможе наці-
ональним судам при вирішенні спорів сто-
совно укладення договору. 
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РеЗюМе
В статье сравнивается институт заключения договора, как он представлен в романо-

германском и англо-американском праве и Принципах УНИДРУА – едином унифициро-
ванном на международном уровне правом акте в области  договорного права. Проанализи-
рованы подходы, которыми руководствовались разработчики Принципов УНИДРУА при 
выборе норм для регулирования тех или других аспектов заключения договора. Кроме 
того, дается развернутая характеристика новелл, внесенных Принципами УНИДРУА в 
регулирование данного института. В частности, рассмотрен порядок формирования до-
говора, включающего в себя этап ведения переговоров.

SUmmarY
This article compares the regulation of the contract conclusion according to Civil law and 

common law systems from one hand and the UNIDROIT Principles form another. As far as the 
UNIDROIT Principles is the only one legal act in the world which establishes the standards 
of unified Contract Law, this article explains the solutions chosen by its authors in order to 
provide the most effective regulation. Besides the article discovers those new ideas UNIDROIT 
Principles involves into regulating of the contract conclusion, particularly concerning the 
negotiation’s process.
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Фотографічні твори належать до 
об’єктів, які охороняються авторським 
правом поряд з іншими творами літера-
тури, науки та мистецтва. Водночас вони 
можуть бути і об’єктами інституту права 
власності. 

Так, згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України 
«Про авторське право і суміжні права» ав-
торське право і право власності на мате-
ріальний об’єкт, в якому втілено твір, не 
залежать один від одного, а відчуження ма-
теріального об’єкта, в якому втілено твір, 
не означає відчуження авторського права 
і навпаки [2]. Незважаючи на чіткість да-
ної норми законодавства, на практиці вна-
слідок невміння розмежовувати інститути 
авторського права і права власності часто 
трапляються порушення прав авторів фо-
тографічних творів. 

Дослідження співвідношення автор-
ського права та права власності отримало 
своє місце у працях таких вітчизняних 
та іноземних вчених, як Б.С. Антимонов, 
В.С. Дроб’язко, Р. Дюма, О.А. Підопригора, 
Е.А Флейшиц, В.Л. Чертков, Р.Б. Шишка та 
інших. У наукових статтях таких науковців, 
як І.І. Абдуліна, К.О. Афанасьєва, В.В. Ко-
новаленко, А.А. Нечипоренко, Н.А. Су-
бота, Л.В. Тимофієнко здійснено частковий 
розгляд даного питання у контексті фото-
графічних творів, хоча окремого наукового 
дослідження не проводилося. Саме тому, 

зважаючи на значне поширення та вико-
ристання фотографічних творів, а також 
прогрес науки і техніки у сфері фотогра-
фування, розгляд даної теми стає особливо 
актуальним.

Метою даної наукової статті є дослі-
дження співвідношення інституту автор-
ського права з правом власності крізь при-
зму реалізації прав на фотографічні твори. 

Насамперед, авторське право є інсти-
тутом права інтелектуальної власності. 
О.А. Підопригора, досліджуючи співвід-
ношення права інтелектуальної власності з 
речовим правом власності на такі об’єкти, 
як винаходи, промислові зразки, корисні 
моделі, основною відмінністю вважав ча-
совий характер [12, 14]. Колектив авто-
рів монографії за загальною редакцією 
В.В. Луця зазначає, що практично дуже 
важко визначити, що є основною відмін-
ністю між правом власності і правом інте-
лектуальної власності, тому правильніше 
встановити низку відмінностей [11, 9]. 
Вважаємо, що для визначення відміннос-
тей між авторським правом і правом влас-
ності на фотографічні твори варто вико-
ристовувати кілька критеріїв. 

Авторське право та право власності на 
фотографічні твори, як і на всі інші об’єкти 
авторського права, відрізняються один від 
одного за різними критеріями. Проаналі-
зувавши праці вчених у даному напряму, 
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можна відзначити такі критерії розмежу-
вання цих інститутів, як часовий характер, 
зміст та підстави виникнення правовідно-
син. На основі зазначених критеріїв дамо 
детальнішу характеристику авторському 
праву та праву власності. 

У зміст авторського права входять осо-
бисті немайнові права та майнові права. 
Зміст права власності становлять три право-
мочності – володіння, користування і роз-
порядження. Особисті немайнові права не 
входять до змісту інституту права власності, 
а їхню правову природу найкраще характе-
ризує така риса, як невідчужуваність. 

Підставою виникнення як авторських 
правовідносин, так і правовідносин влас-
ності є юридичні факти, у нашому випадку 
створення фотографічного твору. Відпо-
відно до цього норми авторського права 
породжують авторські правовідносини, а 
норми цивільно-правового інституту права 
власності – відносини власності.

Для того, щоб отримати правову охо-
рону, фотографічний твір повинен відпо-
відати певним критеріям, які водночас є 
його ознаками. До таких ознак, за загаль-
ним правилом, належать: творчий харак-
тер, оригінальність та об’єктивна форма 
втілення, яка включає відтворюваність та 
можливість сприйняття органами чуття.

Саме з такою ознакою, як об’єктивна 
форма втілення, пов’язаний інститут права 
власності, бо саме тоді створюється матері-
альна річ (у нашому випадку – фотокартка). 
Право власності на річ виникає відповідно 
до норм гл. 24 Цивільного кодексу України 
на підставі створення речі, придбання її за 
договором та в інших випадках [1]. Автор-
ське право на твір виникає тільки у резуль-
таті створення твору.

В.Л. Чертков, досліджуючи автор-
ське право і право власності на твори об-
разотворчого мистецтва, зазначав, що 
об’єднання цих інститутів може відбува-
тися при реалізації творів, правонаступни-
цтві та заподіянні шкоди [15, 62]. Водночас 
не слід забувати про те, що авторські права 
поділяються на особисті немайнові та май-

нові. Тому коли відбувається об’єднання 
цих абсолютно різних інститутів у певний 
комплекс під час згаданих випадків, не 
може йти мова про весь зміст авторських 
прав, а тільки про майнові права. 

В.С. Дроб’язко відзначає, що потрібно 
відрізняти передання майнових прав ав-
тора від переходу цих прав до іншої особи. 
Перехід є ширшим поняттям, яке охоплює 
й ті випадки, коли авторські права перехо-
дять до іншої особи не з волі автора (спад-
кування, перехід прав на службові твори 
тощо) [8, 213]. На основі цього можна вва-
жати так званими випадками об’єднання у 
комплекс інститутів авторського права та 
права власності наступні: 

 – перехід прав до інших осіб;
 – заподіяння шкоди творам. 

Дамо характеристику кожному з випад-
ків. Перехід прав на фотографічні твори 
включає в себе:

 – передання прав;
 – перехід прав на службові твори;
 – спадкування.

Фотографічний твір знаходить своє зо-
внішнє вираження у вигляді речі. Право 
власності на матеріальну річ існує разом 
з авторським правом на втілений в ньому 
твір. При цьому не завжди ці два права по-
єднуються в особі автора [5, 82]. 

Не можна категорично стверджувати, 
що більшість творів залишаються у влас-
ності фотографа чи навпаки, тому що це 
ніяким чином не розв’яже поставлене пи-
тання про співвідношення авторського 
права і права власності на дані об’єкти. 
Часто автор не зацікавлений, щоб фотогра-
фічний твір залишався у його власності, 
а хоче отримати за його створення вина-
городу. І навпаки, при створенні колекції 
творів для подальшого показу на виставках 
фотограф зазвичай має як авторське право, 
так і право власності. 

Передання прав здійснюється за допо-
могою договорів, серед яких окреме місце 
займають авторські договори, а також ін-
шими цивільно-правовими договорами 
(купівля-продаж, міна, тощо). 
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З моменту відчуження автором фото-
графічного твору іншій особі, незалежно 
від підстав такого відчуження, між власни-
ком, з одного боку, та автором – з іншого за-
вжди виникають правовідносини, де автор 
наділений авторськими правами на резуль-
тат своєї праці, а власник – правами щодо 
володіння, користування та розпорядження 
тим матеріальним об’єктом, у якому знай-
шов втілення фотографічний твір [15, 62]. 
Саме тут слід згадати, що авторське право 
та право власності на фотографічні твори 
не залежать один від одного, а відчуження 
матеріального об’єкта, в якому втілено 
твір, не означає відчуження авторського 
права і навпаки.

Проте на практиці даний принцип ав-
торського права порушується. Можна на-
вести такий приклад з судової практики. 
Фотограф О.Я. передав невиключне право 
ТОВ «Е.». Керівник даного товариства по-
дарував настінний календар з зображення 
даного фотографічного твору редакції жур-
налу «Н.», яка потім використала твір як 
ілюстрацію до журнального матеріалу. На 
судовому засіданні представники редакції 
заявили, що в них склалося враження, що 
твір є власністю ТОВ «Е.». Така позиція є 
наслідком нерозуміння законодавчого по-
ложення про розмежування матеріального 
носія і власне об’єкта авторського права 
[13, 12–13].

З ч. 1 ст 12 Закону України «Про автор-
ське право і суміжні права» тісно пов’язана 
наступна ситуація: фотомодель замовляє 
зйомку, оплачує замовлення, отримує фо-
тографії (іноді негативи), а потім ці фото-
графії з’являються на обкладинці журналу, 
в газеті, календарі тощо. Як з’ясовується, 
фотографії для публікації передані фото-
моделлю, про що зазначає видавець у сво-
єму виданні. У результаті цього авторські 
права фотографа були порушені. Видавець 
повинен був сам з’ясувати, кому належать 
авторські права та хто може надавати до-
звіл для використання і розповсюдження 
фотографії. Фотомодель є власником фото-
графій, але не є власником авторських прав 

на фотографічні твори із своїм зображен-
ням. Саме на це вказує згадана стаття. 

До слова, на практиці досить пошире-
ними є ситуації, коли особи, які використо-
вують фотографічні твори, посилаються на 
те, що отримали їх від артиста, тому мали 
повне право їх використовувати, а якщо у 
фотографа є претензії, то хай він зверта-
ється до артиста [16, 17]. Як правило, пу-
блічні особи запрошують фотографа для 
того, щоб він зробив серію фотографій і 
не укладають з ним авторських договорів 
– він виконує роботу, віддає фотографії та 
отримує гонорар. 

Таким чином, коли між автором та ін-
шою особою буде укладено не авторський 
договір, а будь-який інший договір, пред-
метом якого буде фотографічний твір, ав-
торські права, як особисті немайнові, так 
і майнові, залишаться за автором. Най-
доцільніше укладати авторські договори. 
Залежно від того, чи стає покупець автор-
ських прав їх єдиним володільцем, автор-
ські договори поділяються на договори про 
передачу виключних і невиключних прав.

Доцільність укладення авторських до-
говорів пояснюється наступним момен-
том: якщо придбати матеріальний об’єкт, 
у якому виражений фотографічний твір, за 
договором купівлі-продажу, то це не озна-
чає, що покупець отримає і права викорис-
товувати твір. Так, коли особи звертаються 
до послуг фотографа та отримують фото-
знімки, за які платять відповідні кошти, то 
згодом вони не зможуть використовувати 
фотографічний твір без згоди автора, крім 
випадків вільного використання творів за 
ст.ст. 21–25 Закону України «Про авторське 
право і суміжні права».

Деколи видавці укладають договори на 
купівлю фотографій з авторами замість до-
говорів на створення та використання фо-
тографій. За такими договорами вони воло-
діють слайдами, негативами, відбитками, 
але не мають прав на використання самого 
фотографічного твору. Використовуючи у 
подальшому у журналах, газетах чи інших 
виданнях такі фотографії, видавці ризику-
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ють порушити норми авторського права, 
тому що у фотографа залишаються права 
на використання та розповсюдження тво-
рів. Наприклад, згідно із законодавством 
про авторське право Франції власник твору 
не має права вносити зміни у твір без пись-
мового дозволу автора [9, 209]. Цей при-
клад є ще одним свідченням переваг автор-
ського договору. 

Перехід права власності на єдиний ек-
земпляр фотографічного твору, наприклад, 
коли автор подарував його іншій особі, та-
кож не створює для неї будь-яких авторських 
прав. На відміну від творів образотворчого 
мистецтва, коли кожне нове полотно ство-
рює новий твір, який охороняється автор-
ським правом, створення будь-якої кількості 
копій одного і того ж фотографічного твору 
не приводить до виникнення окремих тво-
рів. Тобто до фотографічних творів застосо-
вується те ж правило, що і до літературних 
творів, коли виготовлення копій роману 
не породжує виникнення окремого автор-
ського права на кожний примірник.

Службовий твір – це такий твір, який 
створений у порядку виконання службо-
вих обов’язків відповідно до службового 
завдання чи трудового договору (контр-
акту) між ним і роботодавцем [14, 17]. 
При створенні службового фотографічного 
твору майнові права автора належать робо-
тодавцю, якщо інше не передбачено дого-
вором між ним і фотографом. При цьому, 
немайнові права залишаються за автором.

Розглядаючи питання про викорис-
тання службового фотографічного твору, 
необхідно зауважити, що право на пере-
робку належить до особистих немайнових 
прав автора – права на захист репутації або 
права на недоторканість твору. Тому авто-
рові потрібно врахувати це і зазначити у до-
говорі з роботодавцем всі можливі випадки 
використання твору (наприклад, можли-
вості створення колажу), що захистить твір 
від різного роду спотворень [6, 17].

У випадку, коли фотограф працює у 
видавництві за трудовим договором, ціка-
вим є питання про право власності на ори-

гінал службового фотографічного твору. 
На думку В.В. Коноваленка, дане право 
належить видавництву. Якщо зйомка була 
проведена у відповідності з договором 
замовлення, то право власності на оригі-
нал твору (фотографію, плівку, слайд) на-
лежить замовнику [10, 112]. Але знову ж 
таки, авторське право належить автору фо-
тографічного твору. 

В зв’язку з тим, що оригінал фотогра-
фічного твору є цінним для автора та його 
правонаступників, то виникає питання 
про збереження його видавцем. У світовій 
практиці для цього використовується стра-
хування твору. Крім цього, оригінал твору 
потрібен і для доказування авторських прав 
у суді, якщо в цьому буде необхідність.

На сьогодні неможливо уявити фото-
мистецтво без цифрових фотографічних 
творів. Статус даних об’єктів авторського 
права не визначений чинним законодав-
ством. Зважаючи на те, що у 2002 р. Укра-
їна приєдналася до Договору ВОІВ з автор-
ського права 1996 р., де в ст. 1 зазначено, 
що зберігання твору у електронній формі 
є відтворенням у контексті ст. 9 Бернської 
конвенції [4, 137], правова охорона прав на 
цифрові фотографічні твори не відрізня-
ється від охорони інших творів мистецтва.

Серед фотографів поширеною є прак-
тика створення цифрових фотографічних 
творів і запис їх на електронні носії (СD, 
карти пам’яті тощо). Такі носії, як пра-
вило, передаються автором іншим особам 
за певну плату, що регулюється нормами 
права власності. Хоч цифрові фотогра-
фічні твори мають скоріше нематеріальну 
форму, а її становить тільки електронний 
носій, авторські права на такі твори все 
одно належатимуть їх авторові, а для пе-
редачі майнових прав потрібно укладати 
авторський договір на використання циф-
рових фотографічних творів. 

Саме тут можна побачити зв’язок автор-
ського права на фотографічний твір з пра-
вом власності на нього, зокрема на оригінал 
твору. Таким чином, проаналізувавши поло-
ження інститутів авторського права та права 



69

власності стосовно фотографічних творів, 
можна стверджувати, що норми відповідно 
першого інституту визначають можливість 
переходу авторських прав на службовий фо-
тографічний твір, а норми другого – тільки 
правове регулювання переходу права на роз-
порядження, володіння і користування пред-
метом, у якому втілений фотографічний твір.

Після смерті автора власниками автор-
ських прав на фотографічний твір стають 
його спадкоємці та інші правонаступники. 
Якщо за життя автора права на твір не пе-
редавалися іншим особами, спадкоємці 
успадковують його як річ на загальних під-
ставах [7, 124]. Мається на увазі, не лише 
спадкування права власності на фотогра-
фічний твір, але й авторських прав. 

Спадкоємці мають право захищати ав-
торство на твір і протидіяти перекрученню, 
спотворенню та іншій зміні твору, а також 
будь-якому іншому посяганню на твір, яке 
може завдати шкоди честі та репутації ав-
тора. Дане право спадкоємці можуть ви-
користовувати навіть тоді, коли за життя 
автора твір було передано у власність ін-
шій особі на підставі цивільно-правових 
договорів (купівля-продаж тощо), а також 
авторського договору. 

Необхідно підкреслити, що у всіх ви-
падках утворення комплексних право-
відносин інституту авторського права з 
правом власності, певні права переходять 
до іншої особи, тобто появляється новий 
суб’єкт правовідносин, що є спільним для 
обох інститутів.

Окремим випадком взаємозв’язку ін-
ститутів авторського права та права влас-
ності є заподіяння шкоди фотографічному 
твору. Наприклад, за авторським догово-
ром-замовленням може бути передбачено 
перехід твору у власність замовника після 
оплати винагороди. Якщо після переходу 

твору у власність замовника заподіяна 
шкода твору, виникає зобов’язання із за-
подіяння шкоди без ознак авторських пра-
вовідносин [15, 64]. І навпаки, коли твір 
знаходиться у власності автора і йому запо-
діяно шкоду не у зв’язку з використанням 
твору, розмір збитків визначають виходячи 
з суми винагороди, яку б мав отримати ав-
тор при правомірному використанні фото-
графічного твору. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити 
висновок про те, що авторське право і право 
власності співвідносяться за кількома крите-
ріями. До таких варто віднести часовий ха-
рактер, зміст правовідносин та підстави ви-
никнення правовідносин (юридичні факти). 
Одночасно дані інститути максимально 
зближуються при переході прав на фотогра-
фічні твори та заподіянні шкоди фотографіч-
ному твору, оскільки з одного боку завжди 
буде автор твору, якому належатимуть ав-
торські права, а з іншого – особа, яка реалі-
зуватиме права власності і водночас матиме 
можливість отримати майнові права автора. 

На підставі попередніх досліджень 
було встановлено, що перехід прав на фо-
тографічні твори включає в себе передання 
прав, перехід прав на службові твори та 
спадкування. Визначена доцільність укла-
дання авторського договору при переданні 
прав на фотографічні твори, а також від-
значено особливості передання прав на 
цифрові фотографічні твори.

Отже, на основі проведеного порів-
няння інститутів авторського права і права 
власності з’ясовано, що хоч у деяких ви-
падках виникає їх зближення, це абсолютно 
різні правові інститути, співвідношення 
яких найкраще характеризує правило, за 
яким авторське право і право власності на 
матеріальний об’єкт, у якому втілено твір, 
не залежать одне від одного. 
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РеЗюМе
В статье осуществлено сравнение авторского права и права собственности на фото-

графические произведения на основе национального законодательства и судебной прак-
тики. Отдельное внимание уделяется правам автора на цифровые фотографии. Кроме 
этого, делается акцент на заключении авторских договоров.

SUmmarY 
In the article copyright and right of ownership of photographic works are compared on the 

basis of national legislation and judicial practice. Specific attention is given to author’s rights of 
digital photos. Furthermore, the emphasis has been placed on conclusion of author’s contracts. 

Рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу
Подано 15.12.2012.
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Постановка проблеми. Як відомо, в 
радянській юридичній науці існувала тен-
денція негативного ставлення до право-
вого звичаю як джерела права. Свого часу 
в Кодексі про шлюб та сім’ю 1969 р. були 
відсутні норми, які б надавали можливість 
використовувати звичай для врегулювання 
сімейних відносин [3]. Однак сьогодні, в 
період активного розвитку суспільства, 
звичай дедалі частіше виконує важливу 
регулятивну функцію в сфері сімейного 
права. Адже впорядкувати всі сімейні від-
носини виключно нормативно-правовими 
актами неможливо і в принципі недо-
цільно. Проте досить часто в практиці пра-
возастосування виникають проблеми щодо 
механізму реалізації звичаїв, зокрема зви-
чаїв та традицій іноземної держави. Тому 
актуальним постає питання дослідження 
правових звичаїв, які не передбачені нор-
мами сімейного законодавства, та доціль-
ність визнання й використання традицій 
іноземної держави на території України.

Ступінь наукової розробки теми. До 
питання особливостей правового звичаю як 
джерела права у різний час зверталися як 
представники теорії держави і права, так і 
окремих галузевих юридичних наук. Це, зо-
крема, такі російські та українські вчені як 
О.В. Малова («Правовий звичай як джерело 
права»), О.А. Васянович («Правовий звичай 

як форма права у сучасних правових систе-
мах»), Р.А. Майданик («Правовий звичай 
як джерело цивільного права»), О.В. Сав’як 
(«Правовий звичай у системі джерел кон-
ституційного права»), О.О. Щокіна («Пра-
вовий звичай міжнародної торгівлі як дже-
рело міжнародного приватного права») 
та інші [8; 1; 7; 15; 20]. Але в українській 
сімейно-правовій думці поки що відсутні 
комплексні теоретичні дослідження про-
блем застосування звичаїв та традицій.

Мета дослідження. Мета статті поля-
гає в з’ясуванні особливостей реалізації та 
доцільності використання у національній 
правовій системі звичаїв та традицій іно-
земної держави.

Основний матеріал. Аналізуючи 
норми сімейного законодавства можна ви-
ділити такі основні види звичаїв, як міс-
цевий звичай, звичай національної мен-
шини (ст. 5 Конвенції про права дитини від 
20 листопада 1989 р., ст. 11 Сімейного ко-
дексу України), сімейний звичай (п. 2 абз. 6 
Концепції державної сімейної політики від 
17 вересня 1999 р.) [5; 16; 11].

Однак на практиці суди застосовують й 
інші звичаї, а також традиції для врегулю-
вання сімейних відносин. Проте останні, 
як відомо, не визнаються офіційними дже-
релами права й відсутні правові підстави їх 
застосування.
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Так, Артемівський міськрайонний 
суд Донецької області ухвалив рішення 
№ 5925468 від 25 березня 2008 р. про удо-
черіння, в резолютивній частині якого пе-
редбачив, що «по батькові не зазначати 
згідно з традиціями та звичаями США» 
(виділено автором – О.Ш.–К.) [12]. 

Аналогічна ситуація спостерігається 
при дослідженні рішення Дніпровського 
районного суду м. Дніпродзержинська від 
12 листопада 2009 р. № 6722334 про удоче-
ріння неповнолітньої дитини, в резолютив-
ній частині якої зазначається, що «по бать-
кові не вказувати згідно традиції Італії» 
(виділено автором – О.Ш.–К.) [13]. 

Печенізький районний суд Харківської 
області виніс рішення від 1 квітня 2009 р. 
№ 5602604 про усиновлення дитини, в 
якому мова йде про те, що «по батькові не 
вказувати згідно з законодавством та тра-
дицією республіки Італії» (виділено авто-
ром – О. Ш.–К.) [14].

В мотивувальних частинах зазначе-
них рішень були відсутні посилання на 
конкретні норми законодавства іноземних 
держав, які б надавали право застосову-
вати певний вид звичаю, традиції, законо-
давство, зокрема, що стосується питання 
особливостей зазначення чи не зазначення 
по батькові дитини. Хоча відповідно до п. 3 
ч. 1 ст. 215 ЦПК України суд при ухваленні 
рішення повинен посилатись на статтю, її 
частину, абзац, пункт, підпункт закону, на 
підставі якого вирішено справу [19].

На нашу думку, якщо мова йде про за-
стосування звичаїв, судове рішення пови-
нно ґрунтуватись на тій нормі закону, яка 
відсилає до звичаєвого права і є формою 
виявлення (визнання) звичаєвої норми.

Але як бути у випадку відсутності 
норми законодавства, яка дозволяє вико-
ристовувати іноземний звичай і чи взагалі 
доцільно (правомірно) застосовувати тра-
диції для врегулювання сімейних право-
відносин? 

Проаналізуємо ці питання в двох ас-
пектах – з теоретичної та практичної точок 
зору.

Як відомо з теорії права, залежно від 
пріоритету мінімальних правових способів 
впливу на суспільні відносини (дозволів і 
заборон) розрізняють два типи правового 
регулювання: спеціально- та загальнодоз-
вільний. Зміст першого розкривається че-
рез наступне формулювання: «Заборонено 
все, окрім прямо дозволеного законом». 
На відміну від першого, другий тип пра-
вового регулювання, який притаманний і 
сімейним правовідносинам, ґрунтується на 
загальному дозволі, тобто «дозволено все, 
окрім того, що прямо заборонено законом» 
[17, 263–264].

Аналізуючи норми сімейного законо-
давства з позицій теорії права можна при-
йти до висновку про відсутність прямої 
заборони щодо застосування тих чи інших 
звичаїв. Таким чином, враховуючи осно-
вні засади загальнодозвільного типу пра-
вового регулювання, можна стверджувати 
про правомірність застосування звичаїв, 
які конкретно не визначені в сімейному 
законодавстві. Однак останні повинні від-
повідати загальним вимогам, які визна-
чені в ст. 11 СК України. Це, зокрема, від-
сутність протиріч із нормами сімейного 
законодавства та моральними засадами 
суспільства [16].

Однією із проблем, яка виникає в про-
цесі застосування іноземних звичаїв, є 
відсутність писаної форми, а також те, що 
останні застосовуються на території іншої 
держави. Кожна держава в свою чергу має 
власну правову культуру, традиції право-
творчості та правозастосування, особли-
вості правової системи. Окрім того, для 
практичної реалізації іноземних звичаїв на 
території нашої держави, як і для викорис-
тання іноземного законодавства, необхідна 
наявність правових підстав. До останніх 
належать двосторонні домовленості між 
державами у формі міжнародних договорів 
України, колізійні норми, які б дозволяли 
застосовувати право іноземної держави.

В контексті нашого дослідження, 
враховуючи зазначені матеріали судової 
практики, варто наголосити, що сьогодні 
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відсутні двосторонні домовленості про 
співробітництво та взаємодопомогу у ци-
вільних та сімейних справах між Україною 
та США.

Правові відносини між Україною та 
Італією в даному аспекті регулюються 
Конвенцією між СРСР та Італійською Рес-
публікою про правову допомогу в цивіль-
них справах від 25 січня 1979 р. (ратифі-
кована Президіумом Верховної Ради СССР 
6 квітня 1986 р.). В ст. 2 зазначеної Конвен-
ції передбачено, що суди двох держав здій-
снюють взаємну правову допомогу в ци-
вільних (в тому числі й сімейних) справах 
[4]. В основному, в Конвенції 1979 р. йде 
мова про взаємодопомогу та співробітни-
цтво в сфері цивільного процесу: надання 
доручень для виконання окремих процесу-
альних дій (ст. 5), оформлення документів 
(ст. 6), вручення документів (ст. 9) та інші 
[4]. Виходячи з аналізу статтей Конвенції 
1979 р. можна прийти до висновку, що в 
ній відсутні норми, які б надавали можли-
вість застосування звичаїв та традицій Рес-
публіки Італії при визначенні по батькові 
усиновленої дитини.

Досить спірним, як на наш погляд, є 
правомірність застосування національ-
ними судами при вирішенні справи тради-
цій іноземної держави, які не є офіційними 
джерелами права. При цьому піднімати 
питання про визнання традицій неофіцій-
ними джерелами сімейного права України 
з перспективою їх подальшого запрова-
дження в систему джерел права вважаємо 
недоцільним. 

Так, з одного боку, як звичай, так і 
традиції, слугують базисом для право-
творчості в основному шляхом санкціону-
вання. Їм властива ознака нормативності й 
стабільності, вони містять елементи соці-
альної та культурної спадкоємності і відпо-
відно є самостійними видами соціальних 
норм [18, 57–58].

З іншого боку, на відміну від звичаїв, 
традиції меншою мірою пов’язані із звич-
кою, вони більш універсальні, значно 
ширші за змістом та сферою регулювання 

і містять загальні, не деталізовані правила 
поведінки. Вони виражають прагнення лю-
дей зберігати і продовжувати форми пове-
дінки, які передаються з покоління в поко-
ління [2, 236; 9, 12; 18, 75; 6, 165]. 

Передаючись із покоління до поко-
ління, звичаї закріплювалися через тради-
цію і перетворювалися на усталені норми. 
Історично традиція є проміжною ланкою 
між звичаєм і правом [18, 46, 49].

В основі звичаїв закладені приклади 
конкретної поведінки й практичної діяль-
ності. Звідси висока деталізація їхніх при-
писів, які становлять, по суті, докладний 
опис самої поведінки [18, 75].

Правознавці термін «звичай» тракту-
ють в основному як локальну соціальну 
норму, правило поведінки, що склалося в 
процесі співжиття людей в результаті фак-
тичного його застосування впродовж три-
валого часу [18, 50, 53].

На думку Ю.М. Оборотова під понят-
тям «традиції» слід розуміти всезагальний 
родовий досвід культури, що набув стій-
кого характеру, закріплений в певних сте-
реотипах і правилах культурної діяльності. 
Традиції в праві – це зв’язок між минулим, 
сьогоденням і майбутнім [9, 12].

До більшості традицій та обрядів право 
індиферентне. Водночас воно ґрунтується 
на звичних формах поведінки, а в пев-
них випадках закріплює їх у своїх нормах 
[10, 152]. Так, зокрема, в ст. 11 СК України 
передбачена можливість застосування пра-
вового звичаю для врегулювання сімейних 
правовідносин [16].

Існує ще одне важливе питання: а чи 
взагалі доцільно і необхідно використо-
вувати такий складний механізм застосу-
вання іноземних звичаїв та традицій? 

Як відомо, звичаї та традиції харак-
теризуються особливостями національ-
ної ментальності народу, який створював 
та втілював їх у життя. Більшість звичаїв 
не мають писаної форми  і тому їх дуже 
складно досліджувати та класифікувати. 
Це відповідно відображається на практиці 
правозастосування. Сьогодні в нашій дер-
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жаві існує досить багато звичаїв в сфері ре-
гулювання сімейних відносин, які склалися 
протягом тривалого періоду і передавалися 
з покоління в покоління. Вони в свою чергу 
потребують вивчення та систематизації.

Висновки. Отже, виходячи з аналізу 
теоретичних засад правового регулювання 
та норм сімейного законодавства, можна 
прийти до висновку про відсутність за-
борони щодо використання іноземних 
звичаїв на території нашої держави. При 
цьому при використанні іноземних звичаїв 
на території України повинні бути дотри-
мані загальні вимоги щодо змісту звичаю, 
передбачені СК України, а також наявність 

правової підстави застосування звичаю 
певної держави. Посилання на традиції 
при вирішенні судової справи є неправо-
мірним. Такі дії можна трактувати або як 
неправильне застосування норм матері-
ального права (п. 4 ч. 1 ст. 309 ЦПК) або 
як один із проявів судової правотворчості, 
який офіційно також є незаконним [19].  

Враховуючи зазначені положення, 
вважаємо, що використання іноземних 
звичаїв у практиці правозастосування не 
є нагальним і доцільним. Їх застосування 
ускладнює і так доволі непростий процес 
реалізації звичаїв на практиці.
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До та під час проведення Україною 
чемпіонату Європи УЄФА 2010/2012 з 
футболу (далі – ЄВРО 2012) одним із най-
дискусійніших питань було регулювання 
продажу прав на висвітлення ЄВРО 2012. 
З урахуванням сучасних тенденцій у роз-
витку професійного футболу, така ситуація 
не є дивною. У професійному футболі на 
перше місце виходять не лише спортивні 
досягнення, а прибуток, який отримують 
учасники спортивних змагань з футболу. 
Враховуючи, що продаж прав на висвіт-
лення є одним із головних джерел прибутку 
учасників спортивних змагань з футболу, у 
тому числі – професійних футбольних клу-
бів, кожного нового футбольного сезону 
виникають спори щодо продажу та при-
дбання таких прав телевізійними та радіо-
каналами.

Актуальність розгляду питання право-
вого регулювання відносин, які виника-
ють при реалізації права на висвітлення 
спортивних заходів у сфері професійного 
футболу в Україні, обумовлена тим, що 
за допомогою відповідних правових засо-

бів регламентується висвітлення, шляхи 
та механізми реалізації такого висвітлення 
при проведенні спортивних заходів у сфері 
професійного футболу в Україні.

Необхідно зазначити, що вагомий вне-
сок у дослідження різних аспектів питання 
права на висвітлення спортивних змагань у 
сфері професійного футболу, його особли-
востей та реалізації зробили такі вчені, як 
Ю.В. Зайцев, В.І. Столяров, М.В. Кашапов.

Метою цієї статті є визначення право-
вої природи, структури та особливостей 
відносин, які виникають при реалізації 
права на висвітлення спортивних змагань у 
професійному футболі в Україні.

Як відомо, цивільні правовідносини 
виникають, змінюються або припиняються 
лише з настанням певних життєвих обста-
вин (фактів реальної дійсності), що врахо-
вуються законодавством. Такі обставини 
отримали назву юридичних фактів [6, 88].

Цивільне законодавство містить пере-
лік юридичних фактів, що є підставою ви-
никнення, зміни або припинення цивіль-
них правовідносин (ст. 11 ЦК України). 

Г.М. ГнІЗдоВСьКА, 
аспірантка 
(Одеський національний університет 
імені І.І. Мечникова)
(Науковий керівник професор І.С. Канзафарова)
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У цивілістиці всі юридичні факти кла-
сифікуються на види за кількома критері-
ями, зокрема за вольовою ознакою вони 
розподіляються на юридичні дії та юри-
дичні події [6, 88]. Юридичні дії, у свою 
чергу, розподіляються на правомірні та не-
правомірні. 

Широке коло юридичних фактів ста-
новлять правомірні дії фізичних та юри-
дичних осіб. Серед них розрізняють де-
кілька самостійних видів: договори та інші 
правочини; акти органів державної влади 
України, органів влади АРК та органів 
місцевого самоврядування; рішення суду; 
юридичні вчинки [6, 89].

Аналізуючи відносини, які виникають 
при реалізації права на висвітлення спор-
тивних змагань у професійному футболі в 
Україні, можна визначити, що підставою їх 
виникнення є договори та інші правочини.

Перелік договорів, які укладаються 
між учасниками досліджуваних відносин, 
законодавчо не закріплений, тому у даному 
випадку сторони керуються загальними 
положеннями ЦК про зобов’язання та по-
ложеннями  норми ч. 1 ст. 6 ЦК, згідно з 
якою сторони мають право укласти дого-
вір, який не передбачений актами цивіль-
ного законодавства, але відповідає загаль-
ним засадам цивільного законодавства. 
Це правило обумовлює поділ договорів на 
поіменовані (такі, які безпосередньо за-
кріплені у цивільному законодавстві) і не 
поіменовані (такі, які в цивільному законо-
давстві не передбачені, але не суперечать 
його загальним засадам) [3, 22]. 

На практиці при реалізації права на 
висвітлення спортивних змагань у про-
фесійному футболі укладаються декілька 
видів договорів, не передбачених законо-
давством, які дозволяють певною мірою 
впорядкувати процес передачі права на ви-
світлення спортивних заходів з професій-
ного футболу. До них можна віднести такі: 
договір про передачу прав на організацію 
та проведення змагань; договір про пере-
дачу прав на торгову марку спортивного за-
ходу; договір про передачу прав на зйомку/

трансляцію спортивних змагань; договір 
про передачу авторських або суміжних 
прав на телевізійну версію змагань [1].

Крім того, на думку Ю.В. Зайцева, до-
говір про передачу прав на висвітлення 
спортивного заходу, що укладається орга-
нізатором спортивного заходу з організа-
цією ефірного або кабельного мовлення, за 
аналогією з ліцензійним договором може 
бути двох видів: 1) договір про надання 
права на висвітлення спортивного заходу 
із збереженням за організатором права 
передачі такого права іншим особам (про-
ста (невиключна) ліцензія); 2) договір про 
надання права на висвітлення спортивного 
заходу без збереження за організатором 
права передачі такого права іншим особам 
(виключна ліцензія) [2].

Регулюються відносини, що виника-
ють при реалізації права на висвітлення 
спортивних змагань у професійному фут-
болі в Україні, Конституцією України, про-
фільним Законом України «Про фізичну 
культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р., 
міжнародними договорами та актами від-
повідних спортивних організацій.

Як відомо, цивільні правовідносини мо-
жуть існувати тільки за наявності певних 
елементів, до яких відносять учасників або 
суб’єктів правовідносин, тобто осіб, які бе-
руть участь у них; об’єкти правовідносин, 
що являють собою немайнове або май-
нове благо, стосовно якого виникає певний 
зв’язок між суб’єктами певних правовідно-
син; зміст правовідносин, який становлять 
суб’єктивні цивільні права та суб’єктивні 
цивільні обов’язки їх учасників [4, 82].

Розглянемо особливості зазначених 
елементів правовідносин, які виникають 
при реалізації права на висвітлення спор-
тивних змагань у професійному футболі в 
Україні.

Для з’ясування кола суб’єктів відно-
син, які виникають при реалізації права 
на висвітлення спортивних змагань у про-
фесійному футболі в Україні, насамперед 
необхідно з’ясувати, кому саме належать 
права на висвітлення спортивних змагань.

Г.м. Гніздовська
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Учасниками цивільних правовідносин, 
перш за все, є фізичні та юридичні особи 
(ч. 1 ст. 2 ЦК), тобто суб’єкти приватного 
права. Крім того, цивільні правовідносини 
можуть виникати за участю суб’єктів пу-
блічного права, до яких належать держава 
Україна, Автономна Республіка Крим, те-
риторіальні громади, іноземні держави 
тощо (ч. 2 ст. 2 ЦК). Ці учасники у цивіль-
них правовідносинах діють на рівних пра-
вах із суб’єктами приватного права [6, 82].

Відповідно до ст. 45 Закону України 
«Про фізичну культуру і спорт», право на 
висвітлення фізкультурно-оздоровчих або 
спортивних заходів шляхом трансляції зо-
браження та/або звуку заходу будь-якими 
засобами та/або за допомогою будь-яких 
технологій, а також шляхом здійснення за-
пису зазначеної трансляції та/або фотогра-
фування заходу належить організаторам 
фізкультурно-оздоровчих або спортивних 
заходів відповідно до закону.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про фі-
зичну культуру і спорт» організатор фіз-
культурно-оздоровчих або спортивних за-
ходів – юридична (юридичні) або фізична 
(фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала 
(ініціювали) та проводить (проводять) фіз-
культурно-оздоровчі або спортивні заходи 
та здійснює (здійснюють) організаційне, 
фінансове та інше забезпечення підготовки 
і проведення цих заходів.

На сучасному етапі в Україні існують 
три професійні футбольні ліги: Прем’єр-
ліга (яка перебуває під управлінням Укра-
їнської футбольної Прем’єр-ліги), перша 
та друга ліги (що перебувають під управ-
лінням Професіональної футбольної ліги 
України). Організація змагань у кожній із 
ліг здійснюється на підставі відповідного 
регламенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Регламенту 
Всеукраїнських змагань з футболу серед 
команд клубів ОПФКУ «Прем’єр-ліга» 
сезону 2012/2013 рр. (далі за текстом – 
Регламент ПЛ) безпосередня організація 
та проведення змагань покладається на 
Об’єднання професіональних футболь-

них клубів України «Прем’єр-ліги» (далі 
за текстом – ПЛ) згідно з Договором про 
організацію та проведення Всеукраїнських 
змагань серед команд Об’єднання про-
фесіональних футбольних клубів України 
«Прем’єр-ліга» відповідного спортивного 
сезону, що укладається між ФФУ та ПЛ 
(далі – Договір ПЛ) [4].

Згідно з ч. 4 ст. 4 Регламенту ПЛ у від-
повідності до рішення Виконкому ФФУ від 
8 липня 2011 р. рекламні, комерційні права 
та права на теле- та радіотрансляції матчів 
чемпіонату та Кубку належать клубу-гос-
подарю поля до 2019 р. (крім фінального 
матчу Кубка, матчу за Суперкубок зазна-
чені права на які належать ФФУ, а також 
«Золотого матчу», зазначені права на який 
належать ПЛ.

Відповідно до ч. 6 ст. 4 Регламенту ПЛ 
клуб може передати права на теле- та ра-
діотрансляції матчів чемпіонату та Кубка, 
а також частково рекламні права до за-
гального пакету чемпіонату. Комплексний 
договір (договори) з телекомпанією (теле-
компаніями) на трансляцію таких матчів 
підписується маркетинговим партнером, 
якого визначає  ПЛ.

У ч. 1 ст. 4 Регламенту Всеукраїнських 
змагань з футболу серед команд клубів 
Професіональної футбольної ліги (далі 
– ПФЛ) сезону 2012/2013 р.(далі – Регла-
мент ПФЛ) зазначено, що відповідно до 
Закону України «Про фізичну культуру і 
спорт», виключне право на загальне керів-
ництво і контроль за організацією та про-
веденням змагань належить Федерації фут-
болу України [5].

Згідно з ч. 2. ст. 4 Регламенту ПФЛ 
безпосередня організація та проведення 
змагань покладається на ПФЛ згідно з До-
говором про організацію і проведення Все-
українських змагань серед команд клубів 
Об’єднання футбольних клубів «Професі-
ональна футбольна ліга України» спортив-
ного сезону 2012/2013 рр.

Відповідно до п.п. 1.2.17 ст. 6 Регла-
менту ПФЛ ФФУ здійснює передачу клу-
бам першої-другої ліг у порядку, визначе-
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ному Статутом ФФУ, рекламних прав, прав 
на трансляцію матчів змагань на загально-
національних телевізійних каналах, а та-
кож передачу ПФЛ права реалізації стату-
сів змагань: Титульний спонсор, Офіційні 
спонсори, Офіційні партнери та Поста-
чальники змагань на сезон 2012/2013 рр. 
Тобто ФФУ на підставі відповідних дого-
ворів про організацію і проведення Всеу-
країнських змагань серед команд клубів 
певної ліги передала своє виключне право 
на висвітлення змагань ПЛ та ПФЛ, які у 
свою чергу передали це право професій-
ним футбольним клубам.

Аналізуючи положення Регламенту ПЛ 
та Регламенту ПФЛ, можна дійти висновку, 
що до суб’єктів відносин, які виникають 
при реалізації права на висвітлення спор-
тивних змагань з професійного футболу в 
Україні, відносяться:

 – ФФУ, яка наділена виключним 
правом організації та проведення 
змагань з футболу і представляти 
Україну в міжнародних спортив-
них організаціях та міжнародних 
змаганнях з футболу. У зв’язку з 
чим ФФУ належить право на ви-
світлення спортивних змагань з 
професійного футболу в Україні;

 – ПЛ та ПФЛ, яким ФФУ передає на 
підставі відповідно Договору пра-
ва на організацію та проведення 
змагань з футболу та які повинні 
ефективно використовувати право 
професійних футбольних клубів на 
висвітлення спортивних змагань з 
професійного футболу в Україні 
(у разі отримання такого права від 
клубів);

 – Професійні футбольні клуби, які 
отримують право на висвітлення 
спортивних змагань з професій-
ного футболу в Україні відповідно 
до прийнятих Регламенту ПЛ та 
Регламенту ПФЛ та на свій розсуд 
здійснюють реалізацію отримано-
го права, або передають свої права 
ПЛ та ПФЛ;

 – Маркетинговий партнер у Прем’єр-
ліги – комерційна структура, що 
реалізує відповідні, надані ПЛ, по-
вноваження з реалізації комерцій-
них, медіа- та інших прав змагань 
(у разі, якщо професійні футбольні 
клуби згодні передати свої права 
до загального пакету чемпіонату);

 – Організації ефірного або кабель-
ного мовлення, які укладають до-
говори з ПФЛ, або з професійни-
ми клубами або маркетинговим 
партнером ПЛ. Після укладання 
відповідних ліцензійних угод, такі 
організації отримують статус офі-
ційного мовника.

Об’єктом відносин, які виникають при 
реалізації права на висвітлення спортивних 
змагань у професійному футболі в Україні, 
виступає сукупність прав на висвітлення 
спортивних змагань у професійному фут-
болі в Україні.

Питання щодо природи об’єкта дослі-
джуваних відносин є дискусійним. На те-
перішній час в юридичні літературі скла-
лася точка зору, що таке право є правом 
інтелектуальної власності та  новим різно-
видом виключного права, що охороняється 
законом [2].

Відповідно до ст. 420 ЦК законодавцем 
встановлений чітко визначений перелік 
об’єктів права інтелектуальної власності, 
до яких належать: літературні та художні 
твори; комп’ютерні програми; компіляції 
даних (бази даних); виконання; фонограми, 
відеограми, передачі (програми) організа-
цій мовлення; наукові відкриття; винаходи, 
корисні моделі, промислові зразки; компо-
нування (топографії) інтегральних мікро-
схем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 
рослин, породи тварин; комерційні (фір-
мові) найменування, торговельні марки 
(знаки для товарів і послуг), географічні 
зазначення; комерційні таємниці.

Науковці наполягають на тому, що 
за своєю правовою природою права на 
висвітлення більш за все схожі з пра-
вами на програми (передачі) організацій 
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мовлення [2]. Так, Ю.В. Зайцев зазначає, 
що у разі здійснення спортивної трансля-
ції по телебаченню, в результаті реалізації 
права організатора спортивного заходу на 
його висвітлення створюється право орга-
нізації ефірного або кабельного мовлення 
у відношенні повідомлень, які вони випус-
кають в ефір.

Вважаємо, що на теперішній час існує 
необхідність закріплення у ЦК хоча б за-
гальних положень стосовно права на висвіт-
лення спортивних заходів з метою чіткого 
визначення правової природи цього права.

Питання щодо основних прав та 
обов’язків суб’єктів відносин, які виника-
ють при реалізації права на висвітлення 
спортивних змагань у професійному фут-
болі в Україні у першій та другій лігах, 
регулюються Положенням про організа-
цію трансляцій матчів чемпіонату України 
серед команд першої ліги, яке є окремим 
Додатком до Регламенту ПФЛ. Зазна-
чене положення містить основні права та 
обов’язки стосовно технічних моментів ре-
алізації права на висвітлення спортивних 
змагань у професійному футболі в Україні 
у першій та другій лігах.

Відповідно ч. 1 ст. 1 Положення про 
організацію трансляцій матчів чемпіонату 
України серед команд першої ліги, питання 
організації трансляцій матчів регулюються 
цим Положенням, Регламентом Всеукраїн-
ських змагань з футболу серед команд клу-
бів ПФЛ сезону 2012/2013 рр. (далі – Ре-
гламент), а також договорами приєднання 
щодо створення єдиного пакету комерцій-
них та аудіовізуальних прав клубів ПФЛ.

Клуб і компанія, яка відповідно до укла-
дених ліцензійних угод з маркетинговим 
партнером ПФЛ має право на виробництво 
телевізійних трансляцій матчів змагань 
ПФЛ та їх розповсюдження (Офіційний 
мовник), несуть спільну відповідальність 
за якість трансляції матчу, виконання вза-
ємних зобов’язань, а також стосовно пред-
ставників інших компаній [5].

Питання щодо основних прав та 
обов’язків суб’єктів відносин, які виника-

ють при реалізації права на висвітлення 
спортивних змагань у професійному 
футболі в Україні серед команд ОПФУК 
«Прем’єр-ліга», регулюються розділом VІ 
Регламенту ПЛ «Акредитація ЗМІ, ор-
ганізація трансляцій та рекламна діяль-
ність» [4].

Згідно з ч. 6. ст. 4 Регламенту ПЛ клуб 
може передати права на теле- та радіотран-
сляції матчів чемпіонату та Кубка, а також 
частково рекламні права до загального па-
кету чемпіонату. Комплексний договір (до-
говори) з телекомпанією (телекомпаніями) 
на трансляцію таких матчів підписується 
маркетинговим партнером, якого визна-
чає ПЛ.

Отже, зміст досліджуваних право-
відносин, який становлять суб’єктивні 
цивільні права та суб’єктивні цивільні 
обов’язки їх учасників, закріплений у від-
повідних договорах з телекомпанією (те-
лекомпаніями) та актах ФФУ (зокрема, 
Регламент ПЛ та Регламент ПФЛ). При 
цьому акти ФФУ регламентують прак-
тично лише права та обов’язки суб’єктів 
досліджуваних відносин щодо технічної 
сторони реалізації права на висвітлення 
спортивних змагань, залишаючи усі інші 
питання на розсуд суб’єктів відносин, які 
виникають при реалізації права на висвіт-
лення спортивних змагань у професійному 
футболі в Україні. 

Аналіз відносин, які виникають при ре-
алізації права на висвітлення спортивних 
змагань у професійному футболі в Україні, 
надає можливість стверджувати наступне:

 – Підставою для виникнення до-
сліджуваних відносин є відповід-
ні цивільно-правові договори. На 
практиці при реалізації права на 
висвітлення спортивних змагань 
у професійному футболі уклада-
ються декілька видів договорів, не 
передбачених законодавством, які 
дозволяють певною мірою впоряд-
кувати процес передачі права на 
висвітлення спортивних заходів з 
професійного футболу.
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 – До суб’єктів відносин, які вини-
кають при реалізації права на ви-
світлення спортивних змагань з 
професійного футболу в Україні, 
відносяться: ФФУ, яка наділена 
виключним правом організації та 
проведення змагань з футболу і 
представляти Україну в міжнарод-
них спортивних організаціях та 
міжнародних змаганнях з футболу; 
ПЛ та ПФЛ, яким ФФУ передає на 
підставі договору права на органі-
зацію та проведення змагань з фут-
болу та які повинні ефективно ви-
користовувати право професійних 
футбольних клубів на висвітлення 
спортивних змагань з професійно-
го футболу в Україні (у разі отри-
мання такого права від клубів); 
професійні футбольні клуби, які 
отримують право на висвітлення 
спортивних змагань з професій-
ного футболу в Україні відповідно 
до прийнятих Регламенту ПЛ та 
Регламенту ПФЛ та на свій розсуд 
здійснюють реалізацію отримано-
го права, або передають свої права 
ПЛ та ПФЛ; маркетинговий парт-
нер, що реалізує відповідні, нада-
ні ПЛ, повноваження з реалізації 
комерційних, медіа- та інших прав 
змагань (у разі, якщо професійні 
футбольні клуби згодні передати 
свої права до загального пакету 
чемпіонату); організації ефірного 
або кабельного мовлення (офіцій-
ні мовники), які укладають дого-
вори з ПФЛ, або з професійними 
клубами або маркетинговим парт-
нером ПЛ.

 – Об’єктом відносин, які виникають 
при реалізації права на висвітлен-
ня спортивних змагань у професій-
ному футболі в Україні, виступає 
сукупність прав на висвітлення 
спортивних змагань у професій-
ному футболі в Україні. За своєю 
правовою природою права на ви-
світлення більше всього схожі з 
правами на програми (передачі) 
організацій мовлення [2].

 – Зміст досліджуваних правовідно-
син, який складають суб’єктивні 
цивільні права та суб’єктивні ци-
вільні обов’язки їх учасників, за-
кріплений у відповідних договорах 
з телекомпанією (телекомпаніями) 
та актах ФФУ (зокрема, Регламент 
ПЛ та Регламент ПФЛ). При цьому, 
акти ФФУ регламентують прак-
тично лише права та обов’язки 
суб’єктів досліджуваних відносин 
щодо технічної сторони реалізації 
права на висвітлення спортивних 
змагань, залишаючи усі інші питан-
ня на розсуд суб’єктів відносин, які 
виникають при реалізації права на 
висвітлення спортивних змагань у 
професійному футболі в Україні. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що 
питаннями, розглянутими у даній статті, не 
вичерпується коло проблем цивільно-пра-
вового регулювання відносин, які вини-
кають при реалізації права на висвітлення 
спортивних заходів у сфері професійного 
футболу в Україні. До напрямів подальших 
досліджень у цій сфері наукових інтересів 
можна віднести проблеми, що виникають 
при укладенні та виконанні договорів, які 
опосередковують зазначені відносини.
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РеЗюМе
В статье проанализированы отношения, возникающие при реализации права на ос-

вещение спортивных мероприятий в сфере профессионального футбола Украины. Были 
определены основания возникновения таких отношений, их субъектный состав, а также 
изучен объект и содержание указанных отношений.

SUmmarY
In the article the relations arising at realization of the right to the coverage of sports events 

in the sphere of professional football of Ukraine were analyzed. The bases of such relations and 
its subject structure were identified, also was explored the object and content of these relations.
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Одним з головних обов’язків держави, 
закріпленому у Загальній декларації прав 
людини та Конституції України, є забезпе-
чення населення продовольством на рівні, 
необхідному для підтримання здоров’я і 
добробуту людини. Зростання населення, 
погіршення кліматичних умов та якості 
ґрунтів, нестабільність на світових рин-
ках пального та інші фактори обумовили 
визнання продовольчого забезпечення 
глобальною соціально-економічною про-
блемою, яка потребує консолідації зусиль 
на всіх рівнях [4]. Значна роль у вирішенні 
цієї проблеми належить правовому регу-
люванню продовольчого забезпечення. 

З метою створення належного право-
вого поля для функціонування системи 
продовольчого забезпечення в Україні при-
йняті закони «Про державну підтримку 
сільського господарства в Україні», «Про 
безпечність та якість харчових продуктів», 
«Про оптові ринки сільськогосподарської 
продукції», «Про рибу, інші водні живі ре-
сурси та харчову продукцію з них», «Про 
молоко та молочні продукти», «Про сіль-
ськогосподарський перепис», «Про сіль-

ськогосподарську дорадчу діяльність», 
«Про особливості страхування сільсько-
господарської продукції з державною під-
тримкою» та інші. Але попри наявність 
досить розгалуженого спеціального зако-
нодавства про продовольчу безпеку, вітчиз-
няний ринок продовольства оцінюється 
фахівцями як один з найменш захищених 
[6, 40–44], перш за все, через відсутність 
комплексного підходу до регулювання від-
носин у сфері продовольчого забезпечення. 
Зі вступом України до СОТ проблема від-
сутності комплексного впливу на зазначені 
відносини лише загострилась. За цих умов 
проблема визначення сутності та струк-
тури механізму продовольчого забезпе-
чення є дуже актуальною.

Дослідженню поняття господарського 
механізму присвячені праці Г.Л. Знамен-
ського [5], Н.Ю. Круглової [7] та ін. Ви-
значенню особливостей господарського 
механізму у окремих у сферах госпо -
дарської  діяльності , зокрема, рекреа-
ційному та фінансовому приділялась увага 
А.Г. Бобковою [1], В.І. Полюховичем [8] 
та ін. Проте механізм продовольчого за-
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безпечення залишається недостатньо до-
слідженим.

Метою цієї статті є визначення право-
вої сутності та структури господарсько-
правового механізму продовольчого забез-
печення.

На сучасному етапі стан продоволь-
чого забезпечення України свідчить про 
досить високий ступінь уразливості ві-
тчизняної економіки. Підвищення рівня 
продовольчої безпеки можливе за умови 
активної участі держави з притаманним 
їй арсеналом засобів регулюючого впливу. 
Форми та способи такої участі залежать 
від економічних, екологічних, соціальних 
та інших факторів, які визначають осо-
бливості функціонування продовольчої 
системи в державі. За образним висловом 
Р. Гумерова, «якщо провести паралель з 
медициною, то стан продовольчої безпеки 
– це стан здорової людини, тоді як специ-
фічні для кожної держави загрози цій без-
пеці формують своєрідну симптоматику 
захворювання, яка вимагає своїх особли-
вих методів лікування» [3, 13]. Сукупність 
таких «реабілітаційних» методів організа-
ційного, економічного, соціального, куль-
турного характеру складає механізм забез-
печення продовольчої безпеки. 

Правовий механізм забезпечення про-
довольчої безпеки як частина загального 
механізму, в свою чергу, може бути ви-
значений як врегульована нормами права 
система заходів, які спрямовані на ней-
тралізацію загроз продовольчій безпеці та 
підвищення ступеня задоволення потреб 
населення у продовольстві. Склад галузе-
вих механізмів забезпечення продовольчої 
безпеки (конституційно-правовий, адміні-
стративно-правовий, фінансово-правовий, 
цивільно-правовий, господарсько-право-
вий, кримінально-правовий) формується з 
врахуванням специфіки певної галузі права.

Поняття «господарський механізм» 
отримало обґрунтування на початку 70-х 
років минулого століття. Але попри поши-
реність вживання цього терміна у здійсню-
ваних у різні часи наукових дослідженнях 

з економічної та юридичної тематики, а 
також текстах нормативно-правових актів, 
питання щодо його сутності досі залиша-
ється дискусійним. 

У нормативно-правових актах радян-
ського періоду поняття «господарський 
механізм» використовувалося у значенні 
способу організації поведінки людей та 
їх колективів в сфері економіки, способу 
організації суспільного виробництва, су-
купності конкретних організаційно-еконо-
мічних форм, способів та методів господа-
рювання. 

Як зазначає А.Г. Бобкова, в тих умовах 
господарський механізм розглядався як 
складова частина системи управління на-
родним господарством, за допомогою якої 
рішення, що приймаються державними 
органами управління відносно шляхів і 
засобів розвитку держави, галузі, регіону, 
підприємства, трансформуються у систему 
інтересів людей та їх дії [1, 180–181].

Г.Л. Знаменський визначає господар-
ський механізм як заздалегідь встановлені 
державою правила, ретельно розроблений 
порядок суспільного виробництва (госпо-
дарювання). Існування господарського ме-
ханізму зумовлено необхідністю переводу 
вимог економічних законів в практичну 
діяльність господарюючих суб’єктів. За 
допомогою господарського механізму 
здійснюється «стиковка» базису та надбу-
дови. Скрізь нього проходять лінії взаємо-
дії економіки і права, економіки і політики. 
В механізмі використання економічних за-
конів господарський механізм займає «се-
рединне» місце, виконуючи функцію його 
приводу [5, 24–33]. 

Узагальнення наукових доробок щодо 
сутності господарського механізму надає 
підґрунтя для визначення господарського 
механізму продовольчого забезпечення, під 
яким у загальному вигляді пропонується 
розуміти систему правових норм, що ре-
гулюють правовідносини між суб’єктами 
господарювання та між цими суб’єктами 
і суб’єктами організаційно-господарських 
повноважень у сфері виробництва, розпо-
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ділу, постачання та споживання продоволь-
чої продукції.

Змістове навантаження категорії «гос-
подарсько-правовий механізм» визна-
чається в залежності від особливостей 
здійснення господарської діяльності у різ-
них сферах економіки. Зокрема, В.І. По-
люхович господарсько-правовий меха-
нізм (щодо фондового ринку) визначає 
як впорядковану нормами права систему 
інструментів регулятивного впливу та 
відповідних взаємозв’язків між органами 
державної влади, саморегулівними орга-
нізаціями та учасниками фондового ринку, 
яка функціонує шляхом застосування за-
собів державного регулювання господар-
ської діяльності у відповідних формах дер-
жавного регулювання фондового ринку та 
спрямована на створення правових засад 
для організації розміщення та обігу цінних 
паперів та їх похідних; визначення вимог 
до створення та діяльності професійних 
учасників, а також здійснення регулю-
вання відносин всіх учасників фондового 
ринку; забезпечення захисту прав інвесто-
рів на фондовому ринку, а також ефектив-
ної роботи всіх ланок фондового ринку для 
сприяння розвитку інвестиційних процесів 
та розбудови соціально-економічної бази 
українського суспільства.

До складових господарсько-правового 
механізму державного регулювання фон-
дового ринку, за думкою дослідника, слід 
відносити такі елементи (1) органи дер-
жавної влади, саморегулівні організації 
як суб’єкти регулювання; (2) господарська 
діяльність учасників фондового ринку як 
об’єкт регулювання; (3) засоби та форми 
державного регулювання фондового ринку 
[8, 76–77].

А.Г. Бобкова надає поняття господар-
сько-правового механізму (стосовно здій-
снення рекреаційної діяльності), розумі-
ючи під ним складну систему, яка включає 
в себе сукупність способів, засобів впливу 
на учасників господарських відносин 
(від суб’єктів господарювання до органів 
управління цією сферою на усіх рівнях), 

яка спрямована на підвищення зацікавле-
ності у створенні якісних рекреаційних 
послуг, раціональному використанні ре-
креаційних ресурсів, забезпеченні конку-
рентноздатності рекреаторів, максиміза-
цію доходів та їх оптимальний розподіл, 
захист законних прав та інтересів усіх її 
учасників, закріпленої у нормах діючого 
законодавства [1, 183].

Аналіз наведених визначень дозволяє 
дійти висновку, що господарсько-правовий 
механізм, окрім правових норм – юридичної 
складової господарського механізму, вклю-
чає і інші правові елементи – суб’єктивні 
права і обов’язки та акти застосування пра-
вових норм, які перебувають поза межами 
господарського механізму та характеризу-
ють подальший «життєвий цикл» правової 
норми – її реалізацію. Тобто господарсько-
правовий механізм є своєрідним результа-
том поєднання господарського механізму 
і механізму господарсько-правового регу-
лювання як сукупності правових засобів, 
за допомогою яких забезпечується регу-
люючий вплив на суспільні відносини, що 
виникають при здійсненні господарської 
діяльності та управлінні нею.

Поєднання елементів господарського 
механізму та механізму господарсько-пра-
вового регулювання у господарсько-пра-
вовому механізмі продовольчого забез-
печення природним чином позначається 
на структурі останнього, яка включає на-
ступні елементи:

правові норми, які регламентують від-
носини у сфері продовольчого забезпе-
чення;

господарські правовідносини у сфері 
продовольчого забезпечення;

господарську діяльність у сфері продо-
вольчого забезпечення.

Зазначені структурні елементи госпо-
дарсько-правового механізму є юридично 
пов’язаними взаємодоповнюючими лан-
ками єдиного «ланцюга», кожна з яких 
має свою внутрішню структуру, механізм 
реалізації, власне призначення і конкретну 
мету. 

Г.д. джумагельдієва, м.с. кожух
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Правові норми. Слід відзначити, що 
за галузевою ознакою правові норми, які 
входять до складу господарсько-правового 
механізму продовольчого забезпечення, не 
є однорідними, оскільки, окрім господар-
сько-правових норм, він включає в себе 
норми, що відносяться до інших галузей 
права – конституційного, адміністратив-
ного, цивільного, фінансового, криміналь-
ного тощо. 

Наприклад, положення, які окреслю-
ють базову модель взаємовідносин у сфері 
продовольчого забезпечення між держа-
вою та громадянином, а саме: право грома-
дянина на достатній рівень життя та корес-
пондуючий йому обов’язок держави щодо 
забезпечення цього рівня та контролю за 
якістю і безпечністю продукції; базові 
правові основи господарювання – право 
власності Українського народу на землю та 
інші природні ресурси, право кожного гро-
мадянина користуватися цими ресурсами 
відповідно до закону – закріплені на рівні 
конституційно-правових норм.

Повноваження органів державної 
влади – Кабінету Міністрів України, цен-
тральних органів виконавчої влади з пи-
тань охорони здоров’я, аграрної політики, 
технічного регулювання та споживчої по-
літики, Державної санітарно-епідеміоло-
гічної служби та Державної служби вете-
ринарної медицини, Державного агентства 
резерву та інших органів у сфері продо-
вольчого забезпечення, відносини їх вза-
ємодії та підпорядкування регламентовані 
адміністративно-правовими нормами.

Механізм захисту прав споживачів-фі-
зичних осіб у разі придбання ними неякіс-
ної продовольчої продукції встановлений 
цивільно-правовими нормами або кримі-
нально-правовими нормами – у разі умис-
ного введення в обіг небезпечної продукції, 
якщо такі дії вчинені у великих розмірах.

Фінансування державних закупівель 
продовольчої продукції до державного ре-
зерву, виділення коштів з Державного бю-
джету України для надання державної під-
тримки виробникам сільськогосподарської 

продукції регулюється фінансово-право-
вими нормами. 

Проте попри галузеву неоднорідність, 
об’єднання цих норм в єдиний госпо-
дарсько-правовий механізм обумовлено 
спільністю мети правового регулювання, 
яке здійснюється за їх допомогою, а саме 
– зміцнення правового господарського по-
рядку у відносинах, які виникають у сфері 
продовольчого забезпечення.

Основна роль у забезпеченні правового 
господарського порядку відводиться госпо-
дарсько-правовим нормам, адже у їхньому 
змісті втілюються загальнообов’язкові пра-
вила поведінки у процесі організації та 
здійснення господарської діяльності у сфері 
забезпечення продовольчої безпеки. Г.Л. Зна-
менський вказує, що саме в господарсько-
правових нормах знаходять відображення не 
тільки економічні інтереси окремих учасни-
ків господарської діяльності, але і за гальний 
економічний інтерес суспільства. При цьому 
в правових нормах вимагає закріплення прі-
оритет загального інтересу [5, 60].

Правові норми, які належать до інших 
галузей права, виконують допоміжні функ-
ції у забезпеченні правового господарського 
порядку – вони забезпечують бажаний стан 
правових відносин у суспільстві у «своєму», 
специфічному сегменті за допомогою осо-
бливих галузевих методів правового впливу. 
Тобто включення до господарсько-право-
вого механізму продовольчого забезпечення 
різних за галузевою ознакою правових норм 
не ставить під сумнів його загальну госпо-
дарсько-правову належність. Як слушно за-
уважує О.П. Віхров, господарське право має 
певні суміжні норми та інститути з багатьма 
галузями права. Останні об’єднуються на-
вколо самостійного, оригінального масиву 
господарського права (господарського зако-
нодавства), який ґрунтується на поєднанні 
публічних і приватних правових засад і 
включає такі інститути, які неможливо від-
нести в цілому до будь-якої з галузей права 
[2, 5–17]. 

Господарські правовідносини у сфері 
продовольчого забезпечення. Категорія 
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«господарські правовідносини» є однією 
з найбільш дискусійних, що пов’язано з 
відсутністю єдності у питанні щодо спів-
відношення правовідносин з фактичними 
суспільними відносинами. 

Р.О. Халфіна характеризувала право-
відносини як форму, в якій абстрактна 
норма права набуває реального буття, вті-
люючись у реальному, конкретному сус-
пільному відношенні. Правовідношення 
виражає, відтак, особливий вид зв’язку 
права із суспільними відносинами, що 
ним регулюються, в якому діалектично 
поєднується абстрактність норми з кон-
кретністю даного життєвого відношення 
[9, 6]. Тобто усі відносини, які виникають 
між суб’єктами господарювання, є сус-
пільними, а ті з них, що отримують нор-
мативне регулювання, трансформуються 
у правові. Наведена загальнотеоретична 
концепція правовідносин отримала роз-
виток у наукових працях В.В. Лаптєва, 
В.С. Мартем’янова, О.М. Вінник та інших.

Інші дослідники (Ю.К. Толстой, 
Г.Л. Знаменський, О.П. Віхров та ін.) на-
полягають на необхідності розмежування 
правовідносин і тих суспільних відносин, 
що ле жать в їх основі. Зокрема, Г.Л. Зна-
менський визначає правовідносини як 
особливого виду суспільні відносини, 
що виникають у результаті впливу норми 
права на фактичні, реальні відносини в 
суспільстві і становлять проміжну ланку, 
яка з’єднує вимоги правових норм з кон-
кретною поведінкою суб’єктів [5, 57–61]. 
На думку дослідника, у господарських 
правовідносинах індивідуалізуються ви-
моги правових норм у частині взаємо-
розташування суб’єктів (учасників) гос-
подарювання, наділення їх юридичними 
правами та обов’язками. Тобто правовід-
ношення являє собою модель поведінки 
суб’єктів, яка розкриває індивідуальну 
можливість поведінки (суб’єктивне право) 
або індивідуальну необхідність поведінки 
(суб’єктивний обов’язок).

Не ставлячи за мету вирішення спір-
ного питання загальної теорії господар-

ських правовідносин, слід зауважити, що 
у загальному вигляді господарські право-
відносини в сфері продовольчого забезпе-
чення можна визначити як засновані на по-
єднанні публічного та приватного інтересу 
і виникаючі з юридичних фактів суспільні 
відносини у сфері продовольчого забез-
печення, в яких зв’язок між їх суб’єктами 
в організаційному та майновому аспекті 
проявляється в їх юридичних правах та 
обов’язках. Тобто господарські правовід-
носини за своєю сутністю є статичними, 
в яких центральне місце відводиться ха-
рактеристиці нормативно закріпленої 
компетенції його учасників у сфері продо-
вольчого забезпечення. Реалізація наданої 
господарської компетенції учасниками гос-
подарських правовідносин складає зміст 
іншої категорії – господарських відносин 
(господарської діяльності).

Подібне розуміння господарських пра-
вовідносин в сфері продовольчого забез-
печення створює передумови для комплек-
сного дослідження ефективності правового 
забезпечення в цієї сфері як в статиці – з 
точки зору ефективності правових норм, 
які закріплюють правовий статус учасни-
ків зазначених правовідносин (достатність 
господарської компетенції, її адекватність 
завданням, які поставленні перед цими 
учасниками, дотримання вимог правового 
господарського порядку та основних прин-
ципів правового регулювання господар-
ської діяльності при визначенні правового 
статусу учасників правовідносин в сфері 
продовольчого забезпечення), так і в дина-
міці – з точки зору ефективності механізму 
реалізації учасниками правовідносин у 
сфері продовольчого забезпечення наданої 
господарської компетенції у господарських 
відносинах (матеріально-правові та про-
цесуально-правові передумови реалізації 
господарської компетенції). 

Господарська діяльність у сфері продо-
вольчого забезпечення.

Згідно зі ст. 1 ГК України під господар-
ською діяльністю розуміється діяльність 
суб’єктів господарювання у сфері суспіль-
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ного виробництва, спрямована на виготов-
лення та реалізацію продукції, виконання 
робіт чи надання послуг вартісного харак-
теру, що мають цінову визначеність. 

З врахуванням наведеного загального 
визначення господарську діяльність у 
сфері продовольчого забезпечення можна 
розуміти як діяльність суб’єктів господа-
рювання у сфері агропромислового вироб-
ництва, спрямована на виготовлення та ре-
алізацію сільськогосподарської продукції, 
надання послуг вартісного характеру, що 
мають цінову визначеність, з метою продо-
вольчого забезпечення споживачів.

Господарській діяльності у сфері про-
довольчого забезпечення притаманні усі 
кваліфікуючі ознаки господарської діяль-
ності, а саме: 

вона здійснюється у сфері суспільного, 
а саме агропромислового, виробництва 
і ніяк не у сфері особистого споживання 
сільськогосподарської продукції для задо-
волення потреб у харчуванні, що дозволяє 
відокремити цю діяльність від діяльності з 
вирощування та переробки сільськогоспо-
дарської продукції приватними домогоспо-
дарствами на власних земельних ділянках 
та продаж надлишків цієї продукції на про-
довольчих ринках; 

ця діяльність спрямована на досягнення 
приватних інтересів суб’єктів господарю-
вання, які функціонують у сфері агропро-
мислового виробництва (виробників сіль-
ськогосподарської сировини, виробників 
сільськогосподарської продукції, постачаль-
ників цієї продукції на продовольчі ринки 
тощо) за умови дотримання ними певних 
публічних інтересів (гарантування доступ-
ності, безпечності та якості продовольства);

вона пов’язана із здійсненням госпо-
дарського використання майна, в тому 
числі того, що належить до об’єктів публіч-
ної власності – природних ресурсів (землі, 
води, об’єкти рослинного та тваринного 
світу тощо), бюджетних коштів (у разі роз-
міщення державних замовлень) та ін.;

вона є діяльністю, що організує ви-
робництво та використання майна, тобто 

за своїм характером є організаційно-май-
новою. Слід мати на увазі певну умов-
ність виокремлення організаційного та 
майнового елементів. Розгляд господар-
ської діяльності як такої, перш за все, має 
ґрунтуватися на розумінні єдності зазна-
чених аспектів. Як зазначають дослідники, 
господарські відносини – це відносини 
«бінарні», які складаються з двох вза-
ємодіючих і взаємопов’язаних елементів 
– організаційних та майнових. При цьому 
«питома вага» того чи іншого елементу в 
тих чи іншіх господарських відносинах 
може бути різною. Єдність господарських 
відносин не порушується, а навпаки, зміц-
няється тим, що вони побудовані на по-
єднанні горизонтальних і вертикальних 
зв’язків. Можливість такого поєднання 
ґрунтується на тому, що кожен з цих 
зв’язків не є «чистим», оскільки містить у 
собі елементи іншого зв’язку: переважно 
приватні відносини включають в себе 
певні публічні засади, так само, як пере-
важно публічні – приватні засади [10, 16]. 
Так, просування продовольчої продукції 
«від лану до столу» у спрощеному вигляді 
можна уявити як «ланцюжок» відносин 
постачання (майнових, горизонтальних 
відносин), на кожній ланці якого присутній 
організаційний (вертикальний) елемент – 
стандартизація процесів вирощування та 
переробки продукції, її сертифікація або 
інше підтвердження відповідності її якості 
встановленим вимогам та ін.;

результати діяльності мають вартісний 
характер, що обумовлено економічним 
характером цієї діяльності, який передба-
чає здійснення вартісної оцінки і взаємоо-
цінки, еквівалентності обміну, відповідних 
обчислень і розрахунків.

Отже, підсумовуючи викладене, слід 
зазначити, що господарсько-правовий 
механізм продовольчого забезпечення є 
своєрідним результатом поєднання гос-
подарського механізму продовольчого 
забезпечення і механізму господарсько-
правового регулювання продовольчого за-
безпечення як сукупності правових засобів, 
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за допомогою яких забезпечується регулю-
ючий вплив на суспільні відносини, що 
виникають при здійсненні господарської 
діяльності та управлінні нею. Структурні 
елементи цього механізму (правові норми, 
господарські правовідносини та госпо-

дарська діяльність у сфері продовольчого 
забезпечення) мають складну структуру, 
механізм реалізації, власне призначення і 
конкретну мету, разом з цим є юридично 
пов’язаними та взаємодоповнюючими лан-
ками єдиного «ланцюга».
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РеЗюМе
Статья посвящена анализу правовой сущности хозяйственно-правового механизма 

продовольственного обеспечения и определению его структуры. Обобщены теоретичес-
кие подходы к разрешению этой проблемы и предложено определение хозяйственно-пра-
вового механизма продовольственного обеспечения.

SUmmarY
The legal essence of the economic and law mechanism of food supply are analyzed. The 

structure of this mechanism is determinate. The theoretical approaches to the solution of this 
problem are summarized and the definition of the economic and legal mechanism of food supply 
is proposed.

Рекомендовано кафедрою цивільного, господарського права та процесу
Подано 21.01.2013.

Г.д. джумагельдієва, м.с. кожух



вісник Академії адвокатури україни

90

число 1(26) 2013.

Статус учасника товариства з обмеже-
ною відповідальністю може набуватись не 
тільки через створення товариства з обме-
женою відповідальністю, але й іншим шля-
хом, зокрема, шляхом переходу/відчуження 
частки або її частини у статутному капіталі 
товариства з обмеженою відповідальністю 
третій особі. Набуття особою статусу 
учасника товариства з обмеженою відпо-
відальність відіграє важливу роль в еконо-
мічному обороті, оскільки за цих обставин 
така особа має змогу реалізувати свої кор-
поративні права, що відповідно прискорює 
рух майнових благ і дає поштовх розвитку 
економіки. Разом з тим, для того, щоб на-
бути статус учасника товариства з обме-
женою відповідальністю, третя особа має 
насамперед отримати у власність майнову 
складову своїх прав – право на частку в 
статутному капіталі товариства. Пробле-
мам передання права на частку в статут-
ному капіталі товариства з обмеженою від-
повідальністю присвячували свої роботи 
такі вчені як О. Ковальова, С. Кравченко, 
В. Кравчук, В. Лапач, Т. Пономарьова, 
І. Спасибо-Фатєєва, С. Томчишен, Г. Шев-
ченко, однак на сьогодні ці питання не 
втрачають своєї актуальності і потребують 

детального висвітлення в наукових джере-
лах, зокрема, щодо тлумачення права на 
частку як об’єкта прав (майна).

Мета даної статті полягає в дослідженні 
проблемних питань передання права на 
частку в статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю третій особі, 
а також у дослідженні права на частку як 
об’єкта цивільних прав.

Частка у статутному капіталі това-
риства може переходити іншій особі, зо-
крема, на підставі правочину або в порядку 
правонаступництва. Найбільш поширеним 
випадком переходу частки або її частини 
у статутному капіталі товариства з обме-
женою відповідальністю є її продаж або 
відступлення іншим шляхом [17, 137]. 
Можливість передачі частки або її частини 
у статутному капіталі товариства з обме-
женою відповідальністю випливає з по-
ложень ст. 147 ЦК України, яка за змістом 
відповідає чинній редакції ст. 53 Закону 
України «Про господарські товариства» 
(зі змінами, внесеними Законом України 
«Про внесення змін та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких законодав-
чих актів України у зв’язку з прийняттям 
Цивільного кодексу України» від 27 квітня 

о. ПроСЯнюК,
аспірантка 
(Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 
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2007 р.). За ч. 2 ст. 147 ЦК України відчу-
ження учасником товариства з обмеженою 
відповідальністю своєї частки (її частини) 
третім особам допускається, якщо інше 
не встановлено статутом товариства. При 
цьому навіть за відсутності у статуті това-
риства обмежень щодо відчуження частки 
третім особам учаснику, який має намір 
відчужити свою частку, в будь-якому ви-
падку необхідно дотримуватись належ-
ного іншим учасникам переважного права 
купівлі частки пропорційно до розмірів 
своїх часток. Частка учасника товариства 
з обмеженою відповідальністю може бути 
відчужена до повної її сплати лише у тій 
частині, в якій її уже сплачено.

В літературі вже неодноразово підніма-
лось питання щодо особливостей переходу 
права на частку іншій особі за правочином 
[6; 8; 12]. Втім, це питання через наявність 
протиріч у законодавстві не втрачає акту-
альності, а для цілей даного дослідження 
науково-практичний інтерес також стано-
вить визначення моменту, з якого набува-
ється статус учасника при переході права 
на частку у статутному капіталі товариства 
з обмеженою відповідальністю.

У випадку з акціонерними правовідно-
синами момент переходу права на акцію та 
прав з акції достатньо чітко та зрозуміло 
врегульований законодавством, а саме від-
повідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про 
Національну депозитарну систему та осо-
бливості електронного обігу цінних папе-
рів в Україні» від 10 грудня 1997 р., у разі 
відчуження знерухомлених іменних цін-
них паперів право власності переходить 
до нового власника з моменту зарахування 
їх на рахунок власника у зберігача; права 
на участь в управлінні, одержання доходу 
тощо, які випливають з іменних цінних па-
перів, можуть бути реалізовані з моменту 
внесення змін до реєстру власників іменних 
цінних паперів. У зв’язку з цим І.В. Спа-
сибо-Фатєєва доводить значення запису 
в реєстрі акціонерів не тільки як фіксації 
прав акціонера, а й як моменту набуття ним 
права на акції з одночасним виникненням 

прав з акції [14, 20]. Враховуючи ту об-
ставину, що з набранням чинності Закону 
України «Про акціонерні товариства» від 
17 вересня 2008 р. всі акції акціонерних 
товариств переводяться в бездокументарну 
форму, вказані норми Закону України «Про 
Національну депозитарну систему та осо-
бливості електронного обігу цінних папе-
рів в України» є універсальними для всіх 
акціонерних товариств.

На підставі вказаних норм законодав-
ства про національну депозитарну сис-
тему, застосовуючи метод системного 
аналізу та враховуючи положення чин-
ного законодавства стосовно державної 
реєстрації змін до статуту товариства з 
обмеженою відповідальністю, Г.М. Шев-
ченко припускає, що перехід частки в 
статутному капіталі товариства з обмеже-
ною відповідальністю до нового учасника 
відбувається з моменту такої державної 
реєстрації змін до статуту товариства 
[17, 139]. Разом з тим, інакше вирішує це 
питання В.М. Кравчук, який пропонує роз-
глядати момент передачі права на частку 
у статутному капіталі товариства з точки 
зору загальних положень про момент на-
буття права власності за договором, окрес-
лених в ст. 334 ЦК України, відповідно до 
якої момент набуття права власності за до-
говором визначений моментом передання 
майна, якщо інше не встановлено догово-
ром або законом. Якщо ж договір підлягає 
нотаріальному посвідченню, то відповідно 
право власності виникає з моменту нотарі-
ального посвідчення. Таким чином, науко-
вець робить висновок про те, що залежно 
від того, в якій формі укладається договір 
про відчуження частки (простій письмо-
вій чи нотаріальній), право власності на 
частку переходить до набувача або в мо-
мент, зазначений у договорі, або в момент 
(у день) нотаріального посвідчення такого 
договору [8, 61]. В цей же момент, з точки 
зору вченого, набувач також стає учасни-
ком товариства і вправі здійснювати усі 
права та обов’язки, пов’язані з участю у 
товаристві.

о. Просянюк
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На наш погляд, для того, щоб визна-
чити момент переходу права власності на 
частку, необхідно з’ясувати її правову при-
роду.

В системі об’єктів цивільних правовід-
носин акція належить до цінних паперів. 
Але частка в статутному капіталі товариства 
в за гальній класифікацій об’єктів, наведе-
них у розділі III ЦК України, не згадується. 

Серед науковців склалась неоднакова 
думка щодо правової природи частки в 
статутному капіталі господарського това-
риства. На думку С.С. Кравченко, частку 
можна вважати майно вим правом учас-
ника, що входить до складу більш широ-
кого понят тя корпоративного права. При 
цьому автор зазначає, що право на частку 
визнається річчю, яка піддається одно-
часно регулюванню як речове право [7, 29].

С.В. Томчишен визначає «частку учас-
ника» як майнове право учасника одержу-
вати у встановлених законом та установ-
чими доку ментами товариства випадках 
частину вартості майна у статутному ка-
піталі та вартості іншого майна товари-
ства пропорційно розміру належної йому 
частки [14, 71].

В.А. Лапач вважає, що частка в ста-
тутному капіталі не є майновим правом, 
оскільки не може існувати майнове право, 
параметри якого не визначені. Не відомі не 
лише вартісні та кількісні параметри права 
вимоги, але й момент виникнення такого 
права [11, 489]. Частка в статутному (скла-
деному) капіталі являє собою ідеальну 
квоту (частку) у праві власності на майно 
організації, тобто особливе суб’єктивне 
право участі, що має унікальний речево-
зобов’язальний характер [11, 491–495]. 
Частка в статутному капіталі повинна бути 
віднесена не до майнових прав, а до іншого 
майна [10, 14].

І.В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що 
частка в статутному капіталі не повинна 
була б визнаватися самостійним об’єктом 
цивільного обороту, оскільки де-факто та-
ким об’єктом є право участі в товари стві, 
яке включає в себе участь в усьому [13, 10].

На нашу думку, частка в статутному 
капіталі не має ознак речі, оскільки вона 
не є предметом матеріального світу, а тому 
її слід віднести до категорії майна. При 
цьому слід врахувати, що право участі в 
товаристві за ЦК України є окремим пра-
вом, а тому його слід розглядати окремо. 
В.М. Кравчук також зазначає про те, що 
частка в статутному капіталі не є річчю і не 
є грошима, а тому з огляду на положення 
ст. 177 ЦК України частка може розгля-
датися лише як майно, майнові права або 
інше матеріальне благо [9, 34].

Термін «частка в статутному капіталі» 
викликає справедливі нарікання з приводу 
його алогічності. Суть проблеми, як пра-
вильно її сформулювала І.В. Спасибо-Фа-
тєєва, в тому, що статутний капітал не існує 
окремо як об’єкт цивільного права. Ста-
тутний капітал – поняття бухгалтерське, 
запозичене правом для своєї мети. В той 
самий час, статутний капітал поділений на 
частки, а значить його частка має мати та-
кий самий правовий режим, як і ціле, тобто 
весь статутний капітал [13, 10].

Як бачимо, термін «частка в статут-
ному капіталі товариства» не є вірним 
щодо того явища, яке він позначає. Оче-
видно й те, що учасник, який вніс вклад 
до статутного капіталу, щось взамін одер-
жує. Фактично, внаслідок цього особа 
набуває участі в товаристві і пов’язані із 
цим корпоративні права. Таким чином, на 
нашу думку, частка в статутному капіталі 
– це спосіб виміру обсягу (ступеня) участі 
в господарських товариствах. Таке розу-
міння частки поступово утверджується 
в судовій практиці. Зокрема у п. 8 Інфор-
маційного листа Вищого господарського 
суду України від 7 квітня 2008 р. «Про де-
які питання практики застосування норм 
Цивільного та Господарського кодексів 
України» зазначено, що з належністю 
учаснику (акціонеру) господарського то-
вариства частки в статутному капіталі за-
кон пов’язує певний обсяг прав учасника 
(акціонера), який залежить від питомої 
ваги цієї частки у статутному капіталі (від-
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ношення кількості акцій акціонера до за-
гальної кіль кості акцій). 

З урахуванням наведеного, виходячи з 
того, що частка у статутному капіталі то-
вариства з обмеженою відповідальністю є 
майном, яке придбавається за договором, 
застосування до таких відносин положень 
ЦК України щодо набуття права власності 
за договором, на нашу думку, видається аб-
солютно виправданим.

Отже, в разі придбання права на 
частку в статутному капіталі товари-
ства з обмеженою відповідальністю на 
підставі правочину вбачається обґрун-
тованим висновок про те, що право на 
частку переходить до третьої особи з мо-
менту, вказаного в договорі, а якщо до-

говір такого моменту не встановлює, то 
відповідно право переходить з моменту 
передання такого права, а при нотарі-
альному посвідченні такого договору 
– з моменту його нотаріального посвід-
чення.

Разом з тим необхідність подальшого 
дослідження ролі права на частку в цивіль-
ному обороті, а також особливостей його 
переходу між учасниками цивільних відно-
син є достатньо обґрунтованою. Теперіш-
ній стан правової регламентації в цій сфері 
відносин характеризується певною непо-
внотою і потребує додаткового вивчення 
з метою ефективного впровадження по-
зитивних результатів дослідження в прак-
тиці.
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РеЗюМе
В статье изучаются проблемы передачи права на долю в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью, в частности, момент передачи, а также исследуется 
право на долю в уставном капитале общества с точки зрения учения об объектах граж-
данских прав.

SUmmarY
The author of this article investigates the problems of transfer of the right for a share in the 

limited liability company, in particular the moment of transfer, and also explores the right for 
a share in the limited liability company from the viewpoint of study about the objects of civil 
rights.
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Стратегією економічного та соціаль-
ного розвитку України на період 2000–
2004 рр. передбачалось, що визначальним 
пріоритетом державної політики має стати 
структурна перебудова промисловості, 
розвиток інноваційної моделі економіч-
ного зростання, утвердження України як 
високотехнологічної держави [7]. Обраний 
стратегічний курс на інноваційний розви-
ток визначив якісно нові завдання перед 
державним управлінням наукою. Виникла 
потреба вдосконалення системи і струк-
тури державних і громадських органів 
управління нею, планомірної організації 
наукових досліджень і розробок у масш-
табі країни, прискорення процесу перетво-
рення науки на виробничу силу (зокрема, 
шляхом прискореного впровадження до-
сягнень науки у виробництво), підвищення 
ефективності наукових досліджень.

Першочергово наукові перетворення 
мали відбуватися в найбільш розвинених га-
лузях економіки, серед яких провідне місце 
займає аграрно-промисловий комплекс. 

На сучасному етапі реформування 
аграрного сектора створено низку переду-
мов для зацікавленості агроформувань у 
результатах науково-дослідної діяльності. 
Саме тому метою статті є обґрунтування 
доцільності подальшого реформування 

системи державного управління в сфері 
науково-технологічного забезпечення АПК 
та визначення конкретних пропозицій для 
наступних перетворень.

Сьогодні сільські господарі намага-
ються мінімізувати витрати та забезпечити 
високодохідне виробництво. Освоєння 
інновацій набуває все більшої ваги у ро-
боті державних та господарських струк-
тур. Зокрема, на Донеччині на регіональ-
ному рівні створено організаційну модель 
управління інноваційним процесом, яка 
включає регіональну раду з питань науки 
та технологій, центр регіонального розви-
тку, а також робочу групу для організації 
постійної взаємодії науки та виробництва.

Вже кілька років агроформування Хар-
ківської області працюють у межах Комп-
лексної програми розвитку сільського 
господарства регіону, сформованої на 
основі кращих досягнень науки і практики. 
Наукове супроводження програми здій-
снює Центр наукового забезпечення агро-
промислового виробництва області, що 
об’єднує 16 наукових установ і навчальних 
закладів [1, 339]. 

Окремі аспекти означеної проблеми 
досліджувались у працях П.І. Гайдуцького, 
М.З. Згуровського, П.Т. Саблука, В.В. Сні-
тинського та зарубіжних фахівців у галу-
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зях адміністративного та аграрного права. 
Всеукраїнське громадське об’єднання 
«Українська аграрна конфедерація», яке 
було створене з метою участі у виробленні 
та реалізації політики в агропромисловій 
сфері в інтересах зміцнення національної 
економіки, розробило пропозиції щодо 
структури і змісту Комплексної програми 
підтримки розвитку українського села на 
2007‒2011 роки [4].

Основними пропозиціями в сфері ре-
формування науково-технологічної діяль-
ності аграрного сектора стали:

• створення моделі аграрної політики 
України, яка б адекватно реагувала б 
на внутрішні і зовнішні зміни АПК 
України; 

• розроблення інноваційної моделі та 
комплексних бізнес-проектів розви-
тку галузей АПК, сільських терито-
рій і сільськогосподарських підпри-
ємств;

• посилення взаємодії із господар-
ствами, що впроваджують передові 
технології, з метою адаптації нау-
кових напрацювань та врахування 
передового досвіду практиків; 

• формування об’єднаної інформа-
ційно-довідкової системи АПК, роз-
робка та формування системи ринку 
наукоємної продукції та інновацій в 
АПК і його інфраструктуру; 

• доведення національних банків 
генетичних ресурсів рослин, тва-
рин і штамів мікроорганізмів до 
європейських вимог для створення 
нових сортів, гібридів, ліній рослин і 
порід тварин за допомогою селекції, 
генної інженерії та біотехнології, які 
матимуть вищу урожайність та про-
дуктивність, стійкість до шкідників 
та збудників хвороб, нові власти-
вості, включаючи лікувальні, при-
датні для транспортування на далекі 
відстані і довготривале зберігання, 
пристосовані до місцевих умов;

• розробка та впровадження модель-
ної системи управління персоналом 

в підприємствах АПК, що має вклю-
чати: системи мотивації та стиму-
лювання, системи кадрового плану-
вання тощо [4].

Дієвим важелем міг би стати й Україн-
ський центр аграрної політики при галузе-
вому міністерстві чи Кабінеті Міністрів. 
Його чільне завдання — постійно допома-
гати керівництву держави ухвалювати важ-
ливі для АПК аграрно-політичні рішення, 
оцінювати їхні наслідки для суспільства в 
цілому і, зокрема, для ефективного функ-
ціонування аграрних ринків, аграрного біз-
несу та розвитку сільських територій. На-
разі аграрний сектор непокоїть створення 
зони вільної торгівлі з ЄС. Важливим за-
вданням центру можуть стати також пи-
тання земельної та податкової реформ.

Одним з аспектів вирішення низки 
проблем, що стоять перед сільським гос-
подарством сьогодні, є визначення на 
державному рівні питань, пов’язаних з 
формуванням відповідних наукової, нау-
ково-освітньої і науково-виробничої сфер, 
які в умовах об’єктивної визначеності 
аграрних пріоритетів і ринкових відносин, 
що формуються, могли б стати реальним 
дієвим чинником наукового забезпечення 
ефективного розвитку агропромислового 
виробництва, здатного пристосуватись до 
світових процесів сільськогосподарського 
виробництва та продовольчого ринку. Од-
ним із конкретних заходів щодо вдоскона-
лення наукової роботи в аграрному секторі 
України має стати розробка чіткої концеп-
ції розвитку аграрної науки та поліпшення 
наукового забезпечення агропромислового 
виробництва на довгостроковий період. 

Тому запропонована концепція має 
конкретизувати роль науки в ефектив-
ному розвитку АПК, на нормативному 
рівні окреслити стратегічні напрями роз-
витку аграрної науки, модернізувати сис-
тему управління науковими установами 
та координації наукової роботи. Необхідно 
чітко визначити основні направлення фун-
даментальних та прикладних досліджень 
аграрної науки та систему їх фінансування. 
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Доцільним вважається проведення моніто-
рингу впровадження наукових досягнень, 
організаційні функції щодо якого треба по-
класти на Міністерство аграрної політики.

Національний інститут стратегічних 
досліджень в результаті дослідження дер-
жавного управління науково-техноло-
гічним розвитком в Україні визначив, 
що реформування систем державного 
управління та законодавчого забезпечення 
сфери науково-технологічної діяльності 
має здійснюватись взаємоузгоджено та 
враховувати інтереси всіх її суб’єктів. За-
лежно від ступеня готовності влади до 
кардинальних змін і відповідно до обсягів 
фінансового забезпечення науково-техно-
логічної діяльності за рахунок державного 
бюджету, вбачається два варіанти рефор-
мування державного управління – інерцій-
ний та активний, котрий є пріоритетним 
для забезпечення національних інтересів 
України [3]. 

Інерційний варіант передбачає вдо-
сконалення процедури вибору національ-
них пріоритетів розвитку науки і техніки, 
законодавчо-нормативну регламентацію 
науково-технологічної діяльності за збе-
реження основних принципів державного 
регулювання та існуючих організаційно-
інституціональних форм державного 
управління з деякими змінами, спрямова-
ними на нормативну гармонізацію зі спо-
рідненими структурами ЄС. 

Метою запровадження інерційного 
варіанту реформування є розвиток (від-
творення) вертикально інтегрованої наці-
ональної наукової системи з нормативно 
врегульованими інтеграційними зв’язками 
«фундаментальні дослідження → при-
кладні дослідження → наукові, техноло-
гічні розробки → виробництво товарів 
і послуг» та вдосконалення державного 
регулювання інтелектуального процесу 
системи «освіта → наука → виробництво 
(інновації)» [6, 163]. 

Основним державними заходами впро-
вадження інерційного варіанту реформу-
вання є визначення чинної Ради з питань 

науки та науково-технічної політики при 
Президентові України головним держав-
ним органом у сфері формування наці-
ональних пріоритетів розвитку науки і 
техніки. При цьому виконавчим органом 
цієї Ради має стати міністерство науки, 
технологій та інновацій на чолі з першим 
віце-Прем’єр-міністром України з правами 
контролю за цільовим витрачанням бю-
джетних коштів на прикладні дослідження 
і розробки та нормативним регулюванням 
діяльності у сфері науково-технологічної 
політики інших центральних органів вико-
навчої влади (ЦОВВ). Національним цен-
тром у сфері фундаментальних досліджень 
має стати НАН України з підпорядкуван-
ням їй державних галузевих академій наук. 

Міністерство промислової політики 
має здійснювати державне регулювання 
у сфері розроблення та впровадження ре-
зультатів наукових досліджень у виробни-
цтво, державне стимулювання інновацій-
ної активності промислових підприємств 
та здійснювати контроль за такою діяль-
ністю інших ЦОВВ. 

Суб’єктами реалізації мети реформу-
вання за інерційним варіантом є Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України. 

Необхідними засобами є видання Ука-
зів Президента України про статус Ради з 
питань науки та науково-технічної полі-
тики при Президентові України, про зміни 
у структурі центральних органів виконав-
чої влади, утворення робочої групи щодо 
гармонізації чинної законодавчо-норма-
тивної бази науково-технологічної діяль-
ності зі стандартами ЄС. З боку Кабінету 
Міністрів України необхідне нормативне 
врегулювання відносин між ЦОВВ у сфері 
реалізації державної науково-технологіч-
ної політики, зокрема закріплення держав-
них повноважень за НАН України через 
подання до Верховної Ради України зако-
нопроекту про особливий статус Націо-
нальної академії наук України [3]. 

Інерційний варіант реформування від-
дзеркалює консервативні тенденції змін 
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державного управління за врахування ін-
тересів кожного із суб’єктів державної на-
уково-технологічної політики на засадах 
змішаних адміністративно-колегіальних 
принципів регулювання. Посилення дер-
жавного контролю за науково-техноло-
гічною діяльністю сприятиме пришвид-
шенню процесів галузевої корпоратизації 
науки, виокремленню спеціалізованих на-
прямів дослідних розробок у рамках існу-
ючого галузевого поділу економіки, проте 
гальмуватиме розвиток творчої активності 
вчених та їх мобільності всередині ННС 
України. Стратегічно це означатиме орі-
єнтацію на великі країни Сходу – Росію, 
Китай з використанням асиметричних пе-
реваг і недоліків у сферах аерокосмічних 
досліджень, матеріалознавстві, енергоо-
щадних та інформаційно-комунікаційних 
технологій [6, 164]. 

Позитивними наслідками реалізації 
інерційного варіанта реформування є вико-
ристання існуючої інфраструктури та нау-
кового потенціалу за збереження динаміки 
і структури державних інвестицій у науку. 

Негативними наслідками є консервація 
головних проблем науково-технологічного 
розвитку до виникнення певних зовнішніх 
обставин ‒ наприклад, відкриття науково-
дослідницьких філій транснаціональних 
компаній. 

Активний варіант реформування дер-
жавного управління передбачає створення 
механізму визначення національних прі-
оритетів розвитку науки і техніки внаслі-
док стратегічного планування науково-
технологічного розвитку країни, розподіл 
владних повноважень системи ЦОВВ за 
функціональним принципом, створення 
законодавчих засад формування спільного 
науково-освітнього простору України та 
інтеграції в європейське наукове співтова-
риство, функціональну трансформацію іс-
нуючих організаційно-інституціональних 
форм державного управління. 

Метою запровадження активного варі-
анта є кардинальне реформування держав-
ного управління науково-технологічного 

розвитку та створення ННС європейського 
кшталту. 

Основними державними заходами 
впровадження активного варіанту рефор-
мування є: 

1. Побудова системи державного управ-
ління науково-технологічного розвитку на 
принципах розділення відповідальності 
влади (функціональний) та розділення 
функцій адміністрування і фінансування. 
Принцип розділення відповідальності: 
створення Національної Ради науки при 
Президентові України (далі – Рада) як до-
радчо-консультативного органу влади та 
для організації стратегічного планування 
науково-технологічного розвитку України, 
а також виконавчого органу – міністерства 
науково-технологічного розвитку України 
як ЦОВВ. Функціями цього міністерства 
мають стати контроль за дотриманням за-
конодавства, координація реалізації на-
ціональних пріоритетів розвитку науки і 
техніки, у тому числі через програму між-
народної співпраці, зокрема, як урядового 
гаранта рівноправної участі вітчизняних 
вчених у проектах Рамкових програм ЄС. 
Принцип розділення функцій адміністру-
вання і фінансування: формування системи 
державних фондів, які адмініструються 
ЦОВВ у сфері науки та розподіляють ко-
шти на конкурсних засадах. 

2. Організація національної системи 
стратегічного планування науково-техно-
логічного розвитку України. Головним ре-
зультатом виконання Стратегічного плану 
має стати реорганізація державного сек-
тора у сфері науково-технологічної діяль-
ності. 

3. Поетапне зменшення існуючої дис-
пропорції між обсягами прямого (базового) 
та програмно-цільового фінансування на-
укових видатків із загального фонду Дер-
жавного бюджету (63 : 37 у 2006 р.) до 
40 : 60 (як у Польщі) у 2010 р. Необхідним 
є нормативне затвердження принципів 
прямого фінансування основних структур-
них підрозділів наукових інституцій (відді-
лів, лабораторій, відділень). 
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4. Розроблення та затвердження Ко-
дексу законів про науково-технологічну та 
інноваційну діяльність в Україні, гармо-
нізованого зі стандартами ЄС. Кодекс має 
містити законодавчі норми щодо розвитку 
інтелектуального потенціалу нації і здій-
снення науково-технологічної та іннова-
ційної діяльності в Україні відповідно до 
умов перехідного періоду процесу євро-
інтеграції та рівноправного залучення ві-
тчизняних науковців до спільного європей-
ського дослідницького простору (ERA). 

5. Приведення державних функцій 
контролю за здійсненням науково-техно-
логічної діяльності в Україні у відповід-
ність до принципів Болонської декларації, 
зокрема законодавче підтвердження вер-
ховенства принципів самоврядування та 
автономії для всіх організацій, що займа-
ються інтелектуальною діяльністю [3]. 

Суб’єктами реалізації мети реформу-
вання за активним варіантом є Президент 
України, Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, державні та недержавні 
наукові організації, вчені. 

Необхідними засобами є видання Ука-
зів Президента України про створення На-
ціональної Ради науки при Президентові 
України, про зміни у структурі централь-
них органів виконавчої влади, про роз-
роблення Стратегічного плану науково-
технологічної діяльності в Україні до 
2020 р. З боку Кабінету Міністрів України 
необхідне нормативне врегулювання від-
носин між ЦОВВ у сфері реалізації дер-
жавної науково-технологічної політики та 
визначення обмеженого кола державних 
відомств (10–15), відповідальних за про-
ведення державної політики у сфері науки 
і техніки, розроблення проекту Кодексу 
законів про науково-технологічну та інно-
ваційну діяльність в Україні, нормативне 
затвердження поетапного зменшення іс-
нуючої диспропорції між обсягами пря-
мого (базового) та програмно-цільового 
фінансування наукових видатків із загаль-
ного фонду Державного бюджету, роз-
роблення і затвердження Державної про-

грами реформування державного сектора 
науки. 

Необхідні зміни у структурі ЦОВВ 
можна здійснити протягом найближчих 
років. Реформування системи державного 
управління та державного сектора науки – 
протягом наступних трьох років після опри-
люднення Стратегічного плану розвитку 
науково-технологічної діяльності в Україні 
до 2020 р. із застосуванням переважно неад-
міністративних важелів (ліквідація прямого 
фінансування, місцеве підпорядкування на-
укових організацій тощо) [5, 15]. 

Активний варіант реформування від-
дзеркалює прогресивні тенденції змін 
державного управління з урахуванням ін-
тересів суб’єктів науково-технологічної 
діяльності в Україні та відповідає оголо-
шеному Президентом України курсу на 
розбудову інтелектуально орієнтованої 
національної економіки, узгоджується з 
основними принципами здійснення інте-
лектуальної діяльності в єдиному дослід-
ницькому просторі ЄС. 

Трансформація принципів державного 
управління на засадах функціонального 
розділення відповідальності всіх органів 
законодавчої і виконавчої влади та стра-
тегічного планування науково-технологіч-
ного розвитку дозволить створити нову 
ННС, гармонійно пов’язану з процесом 
відтворення інтелектуального потенціалу 
нації та її ефективного залучення до соці-
ально-економічного прогресу України. 

Короткостроковими перешкодами впро-
вадження є недостатність державних коштів 
на здійснення масштабної трансформації 
у сфері науково-технологічної діяльності, 
необхідність тривалого пропагування до-
цільності кардинальних змін державного 
управління у сфері науки, психологічна не-
готовність частини інтелектуальної еліти 
нації до поступового зменшення академіч-
них соціальних пільг, відсутність управ-
лінського досвіду національного реформу-
вання, дотримання принципів прозорості та 
публічності стратегічного планування і ор-
ганізації науково-технологічної діяльності, 
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а також політичні рішення, ухвалені без нау-
ково-обґрунтованого аналізу, що обурюють 
агровиробників, суб’єктів аграрного ринку і 
зарубіжних партнерів. Щоб уникнути цього 
негативу, Міністерство аграрної політики та 
Кабінет Міністрів мають створити згадува-
ний Український центр аграрної політики, 
забезпечити його діяльність необхідними 
коштами з державного бюджету із залу-
ченням молодих українських фахівців, які 
пройшли освітню та наукову підготовку за 
кордоном [2, 14].

Аграрна наука України має зрозуміти, 
що період вичікування призведе до повної 
деградації її ролі в суспільстві, аграрній 
політиці та бізнесі. Вона сама повинна на-
братися мужності й вийти із пропозиціями 
поетапного реформування. Впровадження 
міжнародних критеріїв оцінки якості на-
укової діяльності та поглиблена співпраця 
всіх закладів науки та освіти, особливо 
на регіональному рівні, можуть стати по-
штовхом до нових реформ.
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Нині не викликає сумніву той факт, що 
корупція становить серйозну перешкоду 
на шляху прогресивного розвитку україн-
ського суспільства в цілому, та Європей-
ської інтеграції зокрема. Адже за остан-
німи даними Transparency International 
– глобальної антикорупційної неурядової 
організації, в минулому, 2012 році, за рів-
нем сприйняття корупції Україна посіла 
144 місце серед 176 країн світу, в яких цією 
організацією здійснюється моніторинг 
[12]. Достатньо відзначити, що згідно рей-
тингу, попереду нашої країни опинилися 
Уганда, Того, та Східний Тимор, а най-
ближчими сусідами у рейтингу є такі кра-
їни як Південно-Африканська Республіка, 
Республіка Конго, Республіка Кот-д’Івуар, 
Республіка Ґвінея-Бісау. Очевидно, що для 
країни, яка задекларувала свій європей-
ський вибір, подібне сусідство в рейтингу 
виглядає сумним.

Відомо, що корупція є складним соці-
альним явищем, тому її подолання мож-
ливе лише за допомогою комплексного 
підходу. Протидія корупція повинна здій-
снюватись із застосуванням всіх можливих 
інструментів, починаючи від формування 
у суспільстві не сприйняття корумпованих 
чиновників, закінчуючи застосуванням з 
боку держави суворих санкцій адміністра-

тивного та кримінально-правового харак-
теру. При цьому одним з основних інстру-
ментів протидії корупції мають виступати 
заходи попереджувального характеру, які 
спрямовані на запобігання корупційних 
проявів.

Проблеми протидії корупції були пред-
метом численних наукових досліджень та 
публікацій представників різних галузей 
правової науки, зокрема, на дисертацій-
ному рівні різні аспекти проблеми дослі-
джувались Л. Аркушею, М. Мельником, 
О. Терещуком, Є. Невмержицьким та ін. 
Поглибленому дослідженню феномену 
корупції присвячені роботи Багрій-Шах-
матова, В. Борисова, Ю. Бауліна, М. Ми-
хальченка, С. Омельченка, А. Редька, 
А. Сафоненка, О. Свєтлова, В. Сіренка, 
М. Хавронюка та ін.

Разом з тим, законодавство України з 
питань протидії корупції динамічно розви-
вається, з’являються нові для вітчизняного 
законодавства інститути протидії корупції, 
які вимагають наукового осмислення. Од-
ним з них є інститут врегулювання кон-
флікту інтересів на публічній службі, який 
на сьогодні залишається малодослідженим. 
При цьому законодавство Україні із питань 
запобігання конфлікту інтересів нині зна-
ходиться у стадії становлення, у зв’язку із 
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чим актуальним стає питання щодо визна-
чення концептуальних підходів, які мають 
бути використані при подальшому форму-
ванні цього інституту.

Термін публічна служба в цій статті ви-
користовується для позначення широкого 
кола посадових осіб, які перебувають на 
державній службі, службі в органах міс-
цевого самоврядування та інших осіб, які 
уповноважені на виконання функцій дер-
жави і є суб’єктами відповідальності за 
корупційні правопорушення. У законодав-
стві України поняття публічна служба не 
використовується, а окремо функціонують 
інститути державної служби та служби в 
органах місцевого самоврядування.

З огляду на наведене завданням цієї 
публікації є аналіз стану вітчизняного ан-
тикорупційного законодавства з питань 
врегулювання конфлікту інтересів на пу-
блічній службі та визначення основних 
проблем та концептуальних підходів до 
його формування.

Суспільство очікує від державних 
службовців сумлінного та безстороннього 
виконання їх службових обов’язків, але 
реалізація цих вимог на практиці досить 
часто вступає у протиріччя з приватними 
інтересами державних службовців. За та-
ких умов виникає закономірне питання: як 
узгодити протиріччя між приватним інтер-
есом окремого державного службовця та 
його покликанням служити на користь ін-
тересів суспільства? 

Конфлікт інтересів виникає в ситуації, 
коли посадовець має приватні інтереси, які 
можуть впливати або видаються такими, що 
впливають на неупереджене й об’єктивне 
виконання його службових обов’язків. 

Створенню ситуації конфлікту інтер-
есів в Україні значною мірою сприяє не-
досконала організація публічної служби, 
зокрема високий рівень невизначеності 
компетенції, дублювання повноважень 
державних органів та їх структурних під-
розділів, окремих службовців. Крім того 
до чинників, що впливають на існування 
конфлікту інтересів можна віднести також 

наявність протиріч між нормативно право-
вими актами органів влади різного рівня, 
існуючі прогалини у правовому регулю-
ванні. Разом з тим, слід відзначити, що 
конфлікт інтересів на публічній службі не 
може бути подоланий остаточно шляхом 
вирішення наведених проблем, оскільки 
існування протиріч між особистими інтер-
есами публічних службовців та інтересами 
служби є об’єктивним явищем. 

Інститут врегулювання конфлікту інтер-
есів знайшов широке визнання та викорис-
тання у законодавстві багатьох зарубіжних 
країн, а у окремих країнах навіть прийнято 
спеціальні закони щодо розв’язання кон-
флікту інтересів (наприклад у Молдові при-
йнято Закон «Про конфлікт інтересів» від 
5 травня 2008 р.). 

Врегулюванню конфлікту інтересів 
присвячено чимало положень міжнарод-
них актів, наприклад, відповідні приписи 
містяться у Конвенції ООН проти коруп-
ції від 23 жовтня 2003 р., у Рекомендації 
No.R (2000)10 Комітету міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам щодо кодексу пове-
дінки посадовців органів державної влади 
та місцевого самоврядування від 11 травня 
2000 р. та багатьох інших. 

Виходячи з чинників, які сприяють ви-
никненню конфлікту інтересів, законодав-
ство України повинно розвиватися у трьох 
напрямках. По-перше у напрямку удоско-
налення організації публічної служби з ме-
тою мінімізації невизначеності компетен-
ції та усунення її дублювання. Вирішення 
цього питання має відбуватись у рамках 
адміністративної реформи, яка так і не на-
була в Україні системного та завершеного 
характеру. По-друге, шляхом встановлення 
вимог несумісності посад на публічній 
службі з певними видами діяльності. По-
третє, шляхом формування механізмів уре-
гулювання конфлікту інтересів. 

Останні два напрямки безпосередньо 
пов’язані з розв’язанням конфлікту інтер-
есів на публічній службі, тому розглянемо 
більш детально розвиток та стан законо-
давства України саме з цих питань.
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В антикорупційному законодавстві 
України, поняття «конфлікт інтересів» 
тривалий час не мало законодавчого за-
кріплення, зокрема перший антикорупцій-
ний закон – «Про боротьбу з корупцією» 
від 5 жовтня 1995 р. [5], який май же 15 
років був базовим нормативним актом у 
сфері протидії корупції, не використову-
вав такого поняття. Разом з тим, цей закон 
фактично встановлював деякі спеціальні 
обмеження щодо публічних службовців, 
які мали на меті не допустити конфлікт 
інтересів. Наприклад, публічним службов-
цям заборонялось: займатися підприєм-
ницькою діяльністю безпосередньо або че-
рез посередників; входити самостійно або 
через представника до складу правління 
чи інших виконавчих органів підприємств 
(ст. 5). Ці обмеження поширювались на: 
державних службовців; Прем’єр-міністра 
України та інших членів Кабінету Мі-
ністрів України; депутатів парламенту 
України, депутатів органів місцевого само-
врядування; посадових осіб місцевого са-
моврядування; військових посадових осіб 
Збройних Сил України. Крім того, у За-
коні України «Про державну службу» від 
16 грудня 1993 р. встановлено обмеження 
щодо прийняття на державну службу для 
осіб, які у разі прийняття на службу будуть 
безпосередньо підпорядковані або підле-
глі особам, які є їх близькими родичами 
(ст. 16) [6].

Слід відзначити, що значно більше 
положень, спрямованих на недопущення 
конфлікту інтересів, містилося (і містяться 
нині) в багатьох інших актах законодав-
ства. Норми такого змісту можна побачити 
у Конституції України, яка встановлює ви-
моги щодо несумісності певних посад з 
окремими видами діяльності. Наприклад, 
згідно статті 120 члени Кабінету Міністрів 
України, керівники центральних та міс-
цевих органів виконавчої влади не мають 
права суміщати свою службову діяльність 
з іншою роботою, крім викладацької, на-
укової та творчої у позаробочий час, вхо-
дити до складу керівного органу чи нагля-

дової ради підприємства, що має на меті 
одержання прибутку. Відповідно до ст. 127 
та ст. 149 Конституції України професійні 
судді та судді Конституційного Суду Укра-
їни не можуть обіймати будь-які інші опла-
чувані посади, виконувати іншу оплачу-
вану роботу, крім наукової, викладацької та 
творчої [4]. 

Вимоги щодо несумісності закріплені 
у багатьох спеціальних законах, які регу-
люють статус окремих посадових осіб, на-
приклад, у Законі України «Про статус на-
родного депутата України» зазначено, що 
народний депутат не має права: займатися 
будь-якою, крім депутатської, оплачува-
ною роботою, за винятком викладацької, 
наукової та творчої діяльності, а також ме-
дичної практики у вільний від виконання 
обов’язків народного депутата час; вхо-
дити до складу керівництва, правління чи 
ради підприємства, установи, організації, 
що має на меті одержання прибутку тощо 
(ст. 3) [8]. 

Щодо механізму врегулювання кон-
флікту інтересів, то у вітчизняному зако-
нодавстві України такі механізми тривалий 
час фактично були відсутні. Чи не єди-
ним виключенням слід вважати механізм 
розв’язання конфлікту інтересів професій-
них суддів у форматі інституту відводу судді. 
Наприклад, відповідно до ст. 27 Кодексу 
адміністративного судочинства України [2]. 
суддя не може брати участі в розгляді адмі-
ністративної справи і відводиться якщо: він 
прямо чи опосередковано заінтересований в 
результаті розгляду справи; якщо він є чле-
ном сім’ї або близьким родичем сторони 
або інших осіб, які беруть участь у справі 
та за наявності інших обставин, які викли-
кають сумнів у неупередженості судді. Ана-
логічні норми містяться у Цивільно-проце-
суальному кодексі України (ст.ст. 20, 23–25) 
та Господарському процесуальному кодексі 
України (ст. 20).

Отже у законодавстві України тривалий 
час для попередження конфлікту інтересів 
застосовувалась заборона на суміщення 
посад на публічній службі з певними ви-
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дами діяльності, а механізму розв’язання 
конфлікту інтересів для публічних служ-
бовців (за виключенням професійних суд-
дів) не було.

Проблема запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів актуалізувалася у 
зв’язку із ратифікацією у Україною у 2006 
році Конвенції ООН проти корупції, згідно 
якої «кожна Держава-учасниця прагне, 
згідно з основоположними принципами 
свого внутрішнього права, створювати, 
підтримувати й зміцнювати такі системи, 
які сприяють прозорості й запобігають ви-
никненню конфлікту інтересів» (ст. 7) [3]. 
Крім того, після прийняття Рекомендації 
No.R (2000)10 Комітету міністрів Ради Єв-
ропи державам-членам щодо кодексу пове-
дінки посадовців органів державної влади 
та місцевого самоврядування на необхід-
ності врегулювання конфлікту інтересів 
наголошувалось у багатьох програмних 
документах, спрямованих на подолання 
корупції в Україні. 

У вітчизняному законодавстві поняття 
«конфлікт інтересів» вперше знайшло нор-
мативне закріплення лише у Законі Укра-
їни «Про засади запобігання та протидії 
корупції» (далі – антикорупційний закон 
2011 р.) від 5 квітня 2011 р. [7]. 

Прийняття цього закону в парламенті 
України тривало кілька років. Починаючи 
з 2006 року було внесено кілька проектів, 
які не змогли набрати необхідної кількості 
голосів на свою підтримку аж до 11 червня 
2009 р., коли парламент нарешті прийняв 
Закон України «Про засади запобігання 
та протидії корупції» та відклав його вве-
дення в дію на деякий час. Цей закон за-
знав істотної критики з боку експертів, 
юристів та науковців. За поданням Верхо-
вного Суду України частина його положень 
була визнана Конституційним Судом Укра-
їни такими, що не відповідають Конститу-
ції України. За таких умов 5 квітня 2011 р. 
було прийнято новий Закон України «Про 
засади запобігання та протидії корупції» у 
якому збережено більшість положень по-
переднього закону 2009 року.

Згідно ст. 1 антикорупційного закону 
2011 року конфлікт інтересів це – супер-
ечність між особистими інтересами особи 
та її службовими повноваженнями, наяв-
ність якої може вплинути на об’єктивність 
або неупередженість прийняття рішень, а 
також на вчинення чи не вчинення дій під 
час виконання наданих їй службових по-
вноважень. Урегулюванню конфлікту ін-
тересів також присвячено статтю 14 цього 
закону, яка покладає на багатьох публічних 
службовців обов’язки: 1) уживати заходів 
щодо недопущення будь-якої можливості 
виникнення конфлікту інтересів; 2) пові-
домляти невідкладно безпосереднього ке-
рівника про наявність конфлікту інтересів. 
Цей закон запровадив і деякі інші новели 
пов’язані з врегулюванням конфлікту ін-
тересів, зокрема, обмеження щодо одер-
жання подарунків (пожертв) (ст. 8), об-
меження щодо роботи близьких родичів 
(ст. 9), обмеження щодо осіб, які звільни-
лися з посад або припинили діяльність на 
публічній службі (ст. 10), заборону на одер-
жання послуг і майна органами державної 
влади та органами місцевого самовряду-
вання (ст. 17). 

Реального механізму розв’язання на-
явного конфлікту інтересів цей закон не 
запропонував. Він містить лише загальні 
приписи щодо необхідності уникнення 
конфлікту інтересів та обов’язку повідо-
мити про його наявність. При цьому у 
ст. 14 антикорупційного закону 2011 року 
зазначено про необхідність врегулювання 
конфлікту інтересів у інших актах законо-
давства. 

Якщо звернутись до аналізу нині чин-
ного законодавства України, то слід ви-
знати, що механізм розв’язання конфлікту 
інтересів, нині передбачено лише для дер-
жавних службовців у загальних правилах 
поведінки державних службовців, які ма-
ють підзаконний характер і затверджені 
урядовим органом, який здійснює управ-
ління державною службою [1].

Цими правилами передбачено, що у 
разі виникнення конфлікту інтересів у 
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державного службовця, який входить до 
складу колегіального органу, такий дер-
жавний службовець не повинен брати 
участь у прийнятті рішення, якщо його не-
участь не впливає на повноваження цього 
органу.

При виникненні конфлікту інтересів 
у інших державних службовців, які не є 
членами колегіальних органів, у разі не-
можливості усунення конфлікту інтересів 
шляхом заміщення державного службовця 
іншою особою та відсутності можливос-
тей для його переведення на іншу посаду, 
керівник органу (його заступник) у найко-
ротший строк приймає рішення про здій-
снення контролю за рішеннями, що при-
ймаються цим державним службовцем. У 
цьому рішенні зазначаються форма контр-
олю, відповідальна особа та вимоги до 
державного службовця щодо прийняття рі-
шень стосовно предмета конфлікту інтер-
есів. Контроль здійснюється у такій формі: 
перевірка особою, визначеною керівником 
державного органу, змісту рішень чи про-
ектів рішень, що приймаються або розро-
бляються державним службовцем з питань, 
пов’язаних із предметом конфлікту інтер-
есів; розгляд справ та прийняття рішень 
державним службовцем у присутності 
особи, визначеної керівником державного 
органу. 

Наведені правила розв’язання кон-
флікту інтересів стосуються лише дер-
жавних службовців, тоді як коло суб’єктів 
корупційних діянь за антикорупційним 
законом 2011 року є значно ширшим. На-
приклад, це виборні посадові особи (Пре-
зидент України, депутати парламенту, де-
путати місцевих органів самоврядування), 
військовослужбовці, судді, працівники 
прокуратури, судді Конституційного Суду 
України, Уповноважений парламенту з 
прав людини та багато інших. У зв’язку з 
цим існує потреба у прийнятті відповідних 
правил урегулювання конфлікту інтересів 
для цих осіб. 

У Верховній Раді України в останні 
роки було зареєстровано кілька законо-

проектів, що мали на меті врегулювати 
питання розв’язання конфлікту інтересів. 
У квітні 2008 року проект Закону України 
«Про доброчесну поведінку осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави, 
органів місцевого самоврядування» (про-
ект № 2362) [9]. Цей проект встановлював 
загальні вимоги до доброчесної поведінки 
осіб, уповноважених на виконання функ-
цій держави та органів місцевого само-
врядування (Розділ ІІ), а також обмеження 
щодо використання службового становища 
(Розділ ІІІ) і отримання подарунку (Роз-
діл V). Крім того нормами проекту визна-
чалися правила поведінки у випадках ви-
никнення конфлікту інтересів (Розділ ІV). 
Цей законопроект не знайшов підтримки у 
парламенті за результатами голосування у 
березні 2009 року. 

Дещо пізніше у парламенті було за-
реєстровано проект Закону України «Про 
конфлікт інтересів у діяльності публічних 
службовців» (проект № 4420 від 29 квітня 
2009 р.) [10] та альтернативний до нього 
проект Закону України «Про правила про-
фесійної етики на публічній службі та за-
побігання конфлікту інтересів» (проект 
№ 4420-1 від 14 травня 2009 р.) [11]. 

Попри певні розбіжності у змісті остан-
ніх двох законопроектів їх об’єднувала 
одна концептуальна вада – намагання вста-
новити універсальні правила розв’язання 
конфлікту інтересів для різних категорій 
публічних службовців. Так проектами 
пропонувалось ввести однакові правила 
розв’язання конфлікту інтересів для вибор-
них посадових осіб, суддів, посадових осіб 
місцевого самоврядування, вищих посадо-
вих осіб, які призначаються президентом 
і парламентом, суддів Конституційного 
Суду України тощо. 

При цьому публічні службовці, про 
врегулювання конфлікту інтересів яких 
йшлося у проектах, мають різний право-
вий статус, визначений окремими спеці-
альними законами. Наприклад, Законами 
України «Про статус народних депутатів 
України», «Про статус депутатів місцевих 
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рад», «Про Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини», «Про Кон-
ституційний Суд України» тощо). Проте 
специфіка правового статусу різних кате-
горій публічних службовців проектами не 
була врахована. 

Наприклад, проект закону № 4420 пе-
редбачав для таких посадових осіб як Пре-
зидент України, Прем’єр-міністр України, 
депутати парламенту як засоби урегулю-
вання конфлікту інтересів: усунення від 
прийняття рішення в умовах конфлікту 
інтересів; прийняття рішень під зовніш-
нім контролем, що очевидно є неможли-
вим. Такий інструмент розв’язання кон-
флікту інтересів як прийняття рішення під 
контролем, пропонувалось застосовувати 
відносно суддів, що прямо суперечить 
Конституції України яка закріплює неза-
лежність суддів (ст.ст. 126, 129) при при-
йнятті рішення. Переведення на іншу по-
саду, у випадку не можливості розв’язанні 
конфлікту інтересів у інший спосіб, про-
понувалось застосовувати відносно вибор-

них посадових осіб, наприклад депутатів 
парламенту. Подані проекти були критично 
оцінені парламентськими юристами і жо-
ден з них не був підтриманий парламентом.

Отже підсумовуючи слід відзначити, 
що у чинному законодавстві України ме-
ханізму врегулювання конфлікту інтересів 
для всіх категорій публічних службовців, 
які є суб’єктами відповідальності за коруп-
ційні правопорушення відповідно до анти-
корупційного закону 2011 року, не ство-
рено. Відповідні норми закріплено лише 
відносно державних службовців, на рівні 
підзаконного акту.

Різний правовий статус осіб, віднесе-
них до суб’єктів корупційних діянь, робить 
не можливим застосування до них універ-
сальних правил запобігання та розв’язання 
конфлікту інтересів, тому розвиток законо-
давства України з цього питання повинен 
відбуватись шляхом визначення таких ме-
ханізмів для кожної окремої категорії осіб, 
а не у рамках єдиного універсального за-
кону.
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Серед найбільш важливих проблем на 
шліху розбудови правої держави та гро-
мадського суспільства можна назвати по-
вномасштабне удосконалення вітчизняної 
правової системи, це: реформування ад-
міністративного права України; створення 
нових інститутів, проведення судової ре-
форми; розробка теоретичних основ адмі-
ністративного та управлінського процесів; 
забезпечення прав і свобод громадян тощо. 

Поміж зазначених чільне місце займає 
проблема формування інституту судового 
захисту, який як самостійний розділ сучас-
ної української науки недостатньо дослі-
джений. 

Реформуючи адміністративну юсти-
цію, треба значну увагу приділити роз-
робці і вдосконаленню теоретичного та 
нормативного підґрунтя функціонування 
адміністративних судів в Україні; враху-
ванню здобутків інших держав у сфері 
адміністративного процесу, правових стан-
дартів вироблених на загальноєвропей-
ському рівні; дослідженню практики Євро-
пейського суду з прав людини тощо. 

Досвід багатьох європейських країн 
свідчить, що адміністративні суди можуть 
бути доступним і ефективним інструмен-
том захисту прав, свобод і інтересів лю-
дини від порушень з боку органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування. 

Тому врахування здобутків європейських 
держав у сфері адміністративного про-
цесу, правових стандартів, вироблених на 
загальноєвропейському рівні, дослідження 
практики Європейського суду з прав лю-
дини є необхідною умовою розробки і вдо-
сконалення теоретичного та нормативного 
підґрунтя функціонування адміністратив-
них судів в Україні.

Вивченню теоретичних засад адміні-
стративної юстиції присвятили свою діяль-
ність багато вітчизняних вчених та практич-
них працівників, серед них: В.Б. Авер’янов, 
О.Ф. Андрійко, В.Ф. Бойко, Ю.П. Битяк, 
Ю.М. Грошевий, І.П. Голосніченко, Є.В. До-
дін, Г.О. Мурашин, Г.М. Омельяненко, 
Н.С. Рудюк, А.О. Селіванов, В.С. Сморо-
динський, І.А. Тимченко, Є.В. Фесенко, 
В.І. Шишкін. Водночас теоретичні питання 
щодо визначення та ознак адміністративної 
юстиції потребують додаткового вивчення.

Мета цієї статті – проаналізувати тео-
ретичні визначення поняття «адміністра-
тивна юстиція», а також розробити відпо-
відні практичні рекомендації.

Для досягнення поставленої мети були 
вирішені такі завдання:

 – проаналізовано наявні наукові 
розробки і стан чинного законо-
давства в контексті досліджуваної 
тематики;

В.П. юрченКо, 
(Донецький юридичний 
інститут МВС України)

адмІнІстративна юстицІя  
в українІ:  
поняття та ознаки

Ключові слова: адміністративна юстиція, адміністративне судочинство, судовий 
захист, публічно-правові спори, адміністративні органи, юрисдикційні проблеми.
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 – розроблено відповідні пропозиції 
щодо вдосконалення законодав-
ства України в зазначеній сфері.

Адміністративна юстиція сформува-
лася на Заході в другій половині ХІХ ст. 
і зайняла автономне місце в традиційній 
системі судочинства. Це обумовлено рядом 
особливостей, які відрізняють її від ци-
вільного, господарського та кримінального 
судочинства. У порядку адміністративної 
юстиції розглядаються і вирішуються адмі-
ністративно-правові спори між сторонами, 
які перебувають у відносинах влади і підпо-
рядкування. Правовий наслідок вирішення 
конфлікту у сфері державного управління 
органом адміністративної юстиції – визна-
ння недійсності та скасування неправомір-
ного адміністративного акта. На сьогодні в 
одних державах функції адміністративної 
юстиції здійснюють звичайні суди, в ін-
ших – спеціальні адміністративні. Судове 
провадження здійснюється як за скаргами 
громадян на акти і дії органів державних 
управління, так і опосередковано, тобто в 
процесі прийняття рішень у кримінальних 
і цивільних справах. У деяких зі згаданих 
країн (Великобританія, США) діють також 
адміністративні трибунали. Вони розгля-
дають і вирішують окремі категорії адміні-
стративних справ. Ці трибунали в одних ви-
падках є складовою частиною адміністрації, 
а в інших – самостійними одиницями.

Розглядаючи питання стандартів адмі-
ністративного процесу, необхідно, перш за 
все, дати визначення ключовим поняттям 
– адміністративна юстиція, адміністратив-
ний процес (та співвідношення цих по-
нять), європейський стандарт адміністра-
тивного процесу.

Термін «адміністративна юстиція» 
об’єд нує в собі два поняття: «adminis-
tratio» та «justitia» у перекладі з латини 
«administratio» означає «управління», 
«завіду вання», «керівництво»; «justitia» – 
«справедливість», «правосуддя», «судове 
відомство». І як зазначає В.С. Нерсесянц, 
«йдеться, по суті, про справедливість, що 
включає в себе правосуддя (і у вихідному 

значенні – судження по праву, і в похідному 
значенні – судове вирішення спору згідно 
із правом, справедливістю)». Тобто «і за 
змістом, і за етимологією «justitia» виходить 
із поняття права (jus), означає наявність у 
соціальному світі правового начала і ви-
ражає його правильність, імперативність і 
необхідність)» [2]. Багатоваріантність пе-
рекладу терміну «justitia» породила різні 
варіанти його тлумачення. Ймовірно через 
це в юридичній літературі існує декілька 
трактувань поняття адміністративної юс-
тиції, три основні:

1. «Особливий порядок вирішення ад-
міністративно-правових спорів судами та 
уповноваженими на те державними орга-
нами» [9]. 

Відповідно до цього підходу до поняття 
адміністративної юстиції включається роз-
гляд публічно-правових спорів не тільки 
судами, а й іншими державними органами. 
Можна зробити висновок, що в даному 
випадку наголос робиться на розумінні 
терміна «justitia» як «справедливість», 
іншими словами, справедливість при ви-
рішенні спорів може бути забезпечена не 
лише судами, а й адміністративними орга-
нами при розгляді скарг громадян у сфері 
адміністративної діяльності. 

2. «Самостійна галузь правосуддя, ме-
тою якої є вирішення судами спорів між 
громадянами та органами управління (ад-
міністрацією) або між самими органами 
управління, тобто адміністративне судо-
чинство [6]. 

Такий підхід є більш вузьким – до 
поняття адміністративної юстиції відно-
ситься тільки судовий порядок вирішення 
публічно-правових спорів, тобто адміні-
стративна юстиція є діяльністю виключно 
судовою, наголос робиться на розумінні 
терміна «justitia» як «правосуддя», яке від-
повідно до положень сучасної правової 
доктрини здійснюється виключно судами. 

3. «Не тільки особливий вид судочин-
ства, а й система спеціалізованих судів або 
спеціальних судових підрозділів, які здій-
снюють адміністративне судочинство» [8]. 

в.П. Юрченко
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Згідно з цим підходом адміністратив-
ною юстицією є не будь-яке вирішення пу-
блічно-правових спорів, а тільки те, що здій-
снюється спеціально утвореними для цього 
судовими органами – окремими судами чи 
спеціалізованими структурними підрозді-
лами загальних судів, тобто обов’язковою 
ознакою адміністративної юстиції є наяв-
ність у судовій системі адміністративних су-
дів або адміністративних палат у структурі 
судів загальної юрисдикції. 

Зазначені три варіанти тлумачення тер-
міна «адміністративна юстиція» відповіда-
ють трьом критеріям, що використовуються 
ученими-адміністративістами для роз-
криття сутності цього правового інституту: 

 – матеріальному, пов’язаному із при-
родою спору (дозволяє виявити 
особливий публічно-правовий ха-
рактер спорів у сфері державного 
управління і відокремити їх від 
приватноправових відносин, що 
регулюються цивільним правом); 

 – організаційному, обумовленому 
наявністю спеціальних органів, що 
здійснюють розгляд спорів; 

 – формальному, що відповідає осо-
бливому порядку розгляду спорів.

Адміністративна юстиція покликана 
захищати права і свободи фізичних та юри-
дичних осіб. Конституція України 1996 р. 
поклавши на суди обов’язок здійснення 
правосуддя як виключної компетенції, під-
несла їх на принципово новий рівень. 

Однією з основних ознак правової дер-
жави є право на доступ до правосуддя та 
справедливий судовий розгляд.

Згідно зі ст. 55 Конституції України 
кожному гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб, які зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
України (ст. 19 Конституції України).

Забезпечення гарантій суб’єктивних 
прав громадян у відносинах з адміністра-

тивними органами є обов’язком право-
вої держави, що обумовлює необхідність 
створення адміністративного судочинства 
в Україні, яке б з одного боку захищало 
суб’єктивні права громадян, а з іншого 
– за допомогою судової практики забез-
печувала законність діяльності органів 
державної влади і, таким чином, сприяло 
зміцненню правопорядку. Отже, запро-
вадження адміністративного судочинства 
зумовлене правовою природою публічно-
правових спорів, де громадянину проти-
стоїть потужний адміністративний апарат. 

Разом з тим, слід зазначити, що призна-
чення адміністративної юстиції повинно 
полягати у здійсненні тільки правового 
контролю, а не контролю за доцільністю 
управлінської діяльності. Адміністра-
тивно-правовий захист має бути судовим 
правовим захистом, бо саме суди най-
більше відповідають вимогам незалеж-
ності та неупередженості.

Конституцією України проголошено, 
що «Україна є соціальна і правова дер-
жава» [5]. При виконанні проголошених 
конституційних функцій перед органами 
державної влади поставлено завдання з 
контролю, захисту й охорони прав людини, 
інтересів суспільства та захисту держав-
них інтересів, національної та економіч-
ної безпеки, суверенітету, цілісності. На 
судову гілку влади як державного органу 
покладено велику відповідальність у ви-
рішенні суспільних спорів, забезпеченні 
належного правового порядку і спокою в 
суспільстві. Суди зобов’язані здійснювати 
захист та охороняти права і правомірні ін-
тереси юридичних і фізичних осіб, припи-
няти порушення права, а також відновлю-
вати порушені права. 

В Україні правосуддя здійснюється 
виключно судами відповідно до Консти-
туції та законодавства України, на основі 
кодифікованих актів (Кодексу адміністра-
тивного судочинства України, Цивільного 
процесуального кодексу України, Кримі-
нального процесуального кодексу України, 
Господарського процесуального кодексу 
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України), які докладно регламентують по-
рядок, процесуальну форму судового роз-
гляду і прийняття судового рішення.

Кодексом адміністративного судочин-
ства в п. 1 ч. 1 ст. 3 визначено, що «спра-
вою адміністративної юрисдикції є переда-
ний на вирішення адміністративного суду 
публічно-правовий спір» [4]. Таким чином, 
наявність публічно-правового спору являє 
собою певні правовідносини і якщо це спір 
публічний, то виник він саме при реаліза-
ції публічної (державної) влади певними 
суб’єктами у сфері адміністративного 
права.

В.Б. Авер’янов визначив, що «адміні-
стративно-правові відносини – це врегульо-
вані нормами адміністративного права сус-
пільні відносини, в яких сторони (суб’єкти) 
відносин взаємопов’язані і взаємодіють між 
собою шляхом здійснення суб’єктивних 
прав і обов’язків, встановлених і гарантова-
них відповідними адміністративно-право-
вими нормами» [1, 177–186]. 

Становлення інституту адміністра-
тивної юстиції значною мірою пов’язано 
з поділом влади. Завдяки цьому постійно 
зростає роль судової влади при розгляді 
правових конфліктів між адміністрацією і 
громадянами, а самі державні органи пере-
стали бути суддями у своїх справах.

У науковців та практиків немає єдиного 
підходу до визначення «адміністративна 
юстиція», та різні науковці це поняття тлу-
мачить не однаково.

М.Ю. Тихомиров пропонує тлумачити 
адміністративну юстицію як: 

1) систему спеціалізованих органів, що 
здійснюють контроль за дотриманням за-
конності у сфері державного управління; 

2) у більш вузькому значенні – особли-
вий процесуальний порядок вирішення 
адміністративно-правових спорів між гро-
мадянином або організацією з одного боку, 
і державним органом – з іншого, при якому 
судові чи інші спеціально уповноважені дер-
жавні органи розглядають скарги на дії ор-
ганів державного управління і виносять рі-
шення, обов’язкові для зазначених органів.

На думку Д.М. Чечота «адміністра-
тивна юстиція – це порядок розгляду і ви-
рішення в судовій процесуальній формі 
спорів, які виникають у сфері адміністра-
тивного управління між громадянами чи 
юридичними особами з одного боку й ад-
міністративними органами – з іншго, що 
здійснюється юрисдикційними органами, 
спеціально створеними для вирішення 
правових спорів» [9, 21]. Запропоноване 
поняття показує, що система адміністра-
тивної юстиції не обов’язково передба-
чає наявність системи адміністративних 
судів. На сьогодні в різних країнах світу 
відсутня система адміністративних судів, 
а вирішення адміністративних спорів здій-
снюється спеціальними юрисдикційними 
органами в рамках особливих процедур, 
максимально наближених до судової про-
цесуальної форми.

У юридичній енциклопедії дається 
визначення адміністративній юстиції як 
«особливого порядку вирішення адміні-
стративно-правових спорів судами та ін-
шими уповноваженими на те державними 
органами». У цьому контексті слід пого-
дитися з думкою О.М. Пасенюка, який ви-
значає, «що адміністративна юстиція – це 
встановлений законом порядок розгляду 
й рішення в судовій процесуальній формі 
справ, які виникають в області державного 
керування між громадянами або юридич-
ними особами, з одного боку, і органами 
державного керування (посадовими осо-
бами) – з іншого, здійснюваний загаль-
ними або спеціально створюваними для 
рішення правових суперечок судами. У 
цілому адміністративна юстиція являє со-
бою один із засобів обмеження виконавчої 
влади, а адміністративні суди – засіб реа-
лізації принципу поділу влади, додатковий 
захисний механізм суб’єктивних прав і 
волі громадян» [2, 3]. 

Такої ж думки дотримується і Н.Г. Са-
лищева, розглядаючи адміністративну юс-
тицію як «систему зовнішнього контролю 
за діяльністю адміністративних органів та 
їх посадових осіб у відношенні до грома-
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дян» [7, 78]. В.С. Стефанюк визначив адмі-
ністративну юстицію як «систему судових 
органів (судів), які контролюють дотри-
мання законності в державному управлінні 
шляхом вирішення в окремому процесу-
альному порядку публічно-правових спо-
рів, що виникають у зв’язку зі зверненнями 
фізичних чи юридичних осіб до органів 
виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування або їх посадових осіб» [1, 394]. 
В.М. Бевзенко визначає, що адміністративна 
юстиція – це «встановлений законом поря-
док розгляду й вирішення в судово-проце-
суальній формі справ, які виникають у сфері 
державного управління між громадянами 
чи юридичними особами, з одного боку, 
та органами виконавчої влади й місцевого 
самоврядування (посадовими особами) – з 
іншого, здійснювальний загальними або 
спеціально створеними для вирішення пра-
вових спорів судами» [3, 17–18].

Суддя Конституційного Суду України 
О.А. Сергейчук характеризує адміністра-
тивну юстицію як «обов’язковий елемент 
системи зовнішнього контролю щодо за-
конності дій органів публічної влади та 
їх посадових осіб в частині прийнятих 
ними актів або вчинених ними дій (безді-
яльності), що порушують передбачені за-
коном права фізичних та юридичних осіб, 
який забезпечується  системою судових  
органів у передбаченому адміністративно-
процесуальному порядку» [8, 27].

На думку А.Т. Комзюка, адміністра-
тивна юстиція «гарантований державою 
та закріплений чинним національним за-
конодавством спеціальний спосіб захисту 
приватними особами своїх прав, свобод 
та законних інтересів від неправомірних 
дій (бездіяльності) та рішень суб’єктів 
владних повноважень (органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, 
їх посадових та службових осіб), який по-
лягає в розгляді та вирішенні публічно-
правових спорів системою адміністратив-
них судів» [6, 38]. 

Спільним у цих визначеннях є те, що 
адміністративна юстиція розглядається як 

особливий порядок вирішення адміністра-
тивних спорів з відмінністю в тому, які 
суб’єкти уповноважені на розгляд таких 
спорів.

Незважаючи на варіативність тракту-
вання, адміністративна юстиція характери-
зується певними ознаками:

 – наявність правового спору про пу-
блічне право, який виник у сфері 
управлінської діяльності;

 – мета – правовий захист суб’єк-
тивних публічних прав громадян 
та юридичних осіб; 

 – процесуальна рівність учасників 
спору;

 – правовий наслідок спору – визна-
чення адміністративним судом 
незаконними або недійсними при-
йнятих адміністративних актів чи 
вчинення ними дій (або бездіяль-
ності). 

Аналізуючи зазначені визначення, на 
наш погляд, можна дати адміністратив-
ній юстиції таке трактування, яке виділяє 
її сутність: це правовий контроль у формі 
судового захисту з метою вирішення пу-
блічно-правового конфлікту, який виник 
між юридичними або фізичними особами 
та органами державної влади під час при-
йняття нормативно-правових актів, актів 
індивідуальної дії, інших рішень, чи вчи-
нення дій або бездіяльності.

До того ж не обов’язково при вирі-
шені публічно-правового спору судом ке-
руватись принципом, що адміністративні 
суди мають розглядати виключно справи, 
які стосуються публічного спору. Якщо 
рішенням, діями чи бездіяльністю орга-
нів державної влади порушуються права 
приватні, то вказаний спір підлягає також 
розгляду в порядку адміністративного су-
дочинства. У такому спорі визначальним 
є саме поведінка суб’єкта владних повно-
важень, яка вплинула на подальші права 
або інтереси фізичної чи юридичної особи, 
і виокремлювати ці спори у різні прова-
дження (адміністративне та господарське 
або цивільне) є недоцільним, оскільки в 
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такому випадку, зводиться нанівець сама 
суть адміністративного судочинства.

Необхідно зазначити, що адміністра-
тивна юстиція та адміністративна юрис-
дикція є суміжними формами вирішення 
адміністративних спорів. В Україні адмі-
ністративна юрисдикція визначена про-
цедурою розгляду і вирішення судом ін-
дивідуальних адміністративних справ у 
порядку адміністративного судочинства. 
Тобто це судова функція щодо розгляду та 
вирішення адміністративних справ, які ви-
никають з публічно-правових конфліктів.

Важливо уточнити, що в Україні ство-
рено інші органи, які державою наділено 
повноваженнями розглядати та вирішу-
вати адміністративні спори, а саме: подат-
кові органи, адміністративні комісії, пого-
джувальні ради тощо. Процедура розгляду 
адміністративного спору визначається 
законом про діяльність цих органів. Сам 
порядок розгляду, як правило, встановлю-
ється самими цими органами.

Порядок розгляду спорів адміністра-
тивними органами є малоефективним, 
з притаманним дотриманням бюро-
кратичної процедури, упередженого та 

необ’єктивного результату. Як свідчить 
практика, в переважній більшості суб’єкти 
спору, які вважають, що управлінськими 
діями органами державної влади або по-
садовими особами порушуються їх права 
та свободи, звертаються за вирішення 
спору до адміністративного суду, в тому 
числі, оскаржуючи рішення цих адміні-
стративних органів. Складність захисту 
в адміністративних органах пояснюється 
підпорядкованістю, підлеглістю осіб у цих 
відносинах органам та посадовцям, які 
здійснюють управлінські функції.

Аналіз викладеного дає підстави для 
висновку, що найбільш ефективним та на-
дійним способом захисту публічно-право-
вих спорів є розгляд адміністративних спо-
рів адміністративним судом.

Інститутові судового захисту належить 
виняткова роль у житті громадського сус-
пільства на виконання цього призначення 
через глибоке теоретичне і практичне ви-
вчення та осмислення суті питання, кон-
кретизацію проблем організації і діяль-
ності спеціалізованих адміністративних 
судів, результатом стане створення доско-
налої системи адміністративної юстиції.
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Право кожного на звернення до суду 
передбачено Конституцією України, а та-
кож низкою міжнародно-правових і вну-
трішньодержавних актів України. Відпо-
відно до ч. 2, 3 ст. 55 Конституції України 
права і свободи людини і громадянина за-
хищаються судом [1]. 

Стаття 8 Загальної декларації прав лю-
дини 1948 р. визнає право кожної людини 
на ефективне поновлення в правах ком-
петентними національними судами у ви-
падках порушення її загальних прав, що 
надані йому Конституцією або законом [2]. 

Згідно зі ст. 1 Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод «Ви-
сокі Договірні Сторони гарантують кожній 
людині, яка знаходиться під їхньою юрис-
дикцією, права і свободи, визначені в роз-
ділі І цієї Конвенції». Оскільки іноземці, 
особи без громадянства та шукачі при-
тулку в Україні перебувають на території 
України, то вони знаходяться під юрисдик-
цією України і на них розповсюджується 
дія Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод 1950 р. і протоко-
лів до неї.

Конвенцією про статус біженців 1951 р. 
закріплено право біженців на вільне звер-

нення до суду на території всіх Договірних 
Держав та користування щодо права звер-
нення до суду таким самим правом, що й 
громадяни, зокрема з питань юридичної 
допомоги та звільнення від забезпечення 
сплати судових витрат. 

Іноземці та особи без громадянства, 
а також їх захисники постійно зіштовху-
ються з різними проблемами, які виника-
ють з процесуального боку розгляду справ. 
Більше того, досить часто самі судді зали-
шаються сам на сам з такими неврегульо-
ваними питаннями: доступність правової 
допомоги іноземцям та особам без гро-
мадянства, залучення перекладача під час 
розгляду справи та необхідність перекладу 
рішень суду, вчасне повідомлення сторін 
про розгляд справи, особливості розгляду 
справ про видворення за межі України іно-
земців та осіб без громадянства, отримання 
судом доказів в цих справах.

Зважаючи на актуальність зазначених 
питань, багато вітчизняних науковців до-
сліджували їх загальнотеоретичні та при-
кладні аспекти. Значний доробок у роз-
робку міграційної проблематики внесли, 
зокрема, О. Піскун, І. Прибиткова, А. Ручка, 
А. Шлепаков та інші. Деякі аспекти про-
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блеми біженців були висвітлені у працях 
В. Авер’янова, В. Андрієнко, О. Андрійко, 
Ю. Битяка, С. Бритченка, Ю. Бузниць-
кого, М. Вітрука, І. Гарної, В. Колпакова, 
О. Кузьменко, О. Малиновської, Т. Мінки, 
А. Мозоля, С. Мосьондза, О. Негодченка, 
В. Олефіра, В. Палька, В. Погорілка, Ю. Ри-
маренка, І. Серова, Н. Тиндик, В. Чабана, 
С. Чеховича та інших. Саме відсутність 
комплексного юридичного аналізу реаліза-
ції процесуального статусу іноземців та осіб 
без громадянства в адміністративному судо-
чинстві викликала необхідність вивчити та 
дослідити питання, які виникають під час 
розгляду справ адміністративними судами 
за участю даної категорії осіб. 

За правилами ч. 6 ст. 6 Кодексу адмі-
ністративного судочинства України (КАС) 
іноземці та особи без громадянства корис-
туються в Україні таким самим правом на 
судовий захист в адміністративних спра-
вах, що і громадяни України. Це відпові-
дає засадам правового статусу іноземців 
та осіб без громадянства, встановленим 
Законом України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» від 
22 вересня 2011 р., відповідно до ст. 3 якого 
іноземці та особи без громадянства, що пе-
ребувають в Україні на законних підставах, 
користуються тими самими правами і сво-
бодами, а також несуть такі самі обов’язки, 
як і громадяни України, за винятками, 
установленими Конституцією, законами 
чи міжнародними договорами України.  

Після закріплення ст. 59 Конституції 
України права на безоплатну правову допо-
могу до багатьох законодавчих актів також 
внесені відповідні зміни, але в той же час 
відсутній механізм їх реалізації. У зв’язку з 
тим, що вартість послуг адвоката зазвичай 
висока, а тому для багатьох іноземців та 
осіб без громадянства недоступна, питання 
надання безоплатної правової допомоги є 
досить гострим. 

Частина 1 ст. 56 КАС визначає, що сто-
рона, а також третя особа в адміністратив-
ній справі можуть брати участь в адміні-
стративному процесі особисто і (або) через 

представника. Представник позивача чи 
третьої особи, який заявляє самостійні ви-
моги на предмет спору, набуває право звер-
нення до адміністративного суду. 

Як визначено у ст. 1 Закону України 
«Про адвокатуру», адвокатура України є 
добровільним професійним громадським 
об’єднанням, покликаним, згідно з Кон-
ституцією України, сприяти захисту прав, 
свобод та представляти законні інтереси 
громадян України, іноземних громадян, 
осіб без громадянства, юридичних осіб, 
надавати їм іншу юридичну допомогу. 
Крім того, до участі в адміністративному 
процесі як процесуальних представників 
можуть бути допущені особи, які не є ад-
вокатами [3, 111–112].

Представництво неповнолітніх іно-
земців та осіб без громадянства у адміні-
стративних справах здійснюється за пра-
вилами, встановленими ст.ст. 56–61 КАС. 
Водночас відповідно до ч. 7 ст. 29 Закону 
України «Про біженців та осіб, які потре-
бують додаткового або тимчасового за-
хисту» органи опіки та піклування є закон-
ними представниками дітей, розлучених із 
сім’ями [4, 120–124].

Відповідно до ст. 16 КАС кожен має 
право користуватися правовою допомогою 
при вирішенні справ в адміністративному 
суді, яка надається в порядку, встановле-
ному законом [5]. Частиною 3 цієї статті 
передбачено, що суд повністю або частково 
звільняє особу від оплати правової допо-
моги і забезпечує надання правової допо-
моги у випадках та порядку, встановлених 
законом, якщо відповідний орган відмовив 
особі у забезпеченні правової допомоги. 

Своє законодавче закріплення термін 
«безоплатна правова допомога» отримав 
у Законі України «Про безоплатну пра-
вову допомогу». Стаття 3 цього Закону 
визначає право на безоплатну правову 
допомогу як гарантована Конституцією 
України можливість громадянина України, 
іноземця, особи без громадянства, у тому 
числі біженця, отримати в повному обсязі 
безоплатну первинну правову допомогу, 
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а також можливість певної категорії осіб 
отримати безоплатну вторинну правову 
допомогу у випадках, встановлених цим 
Законом. Відповідно до останнього без-
оплатна правова допомога – це правова 
допомога, що гарантується державою та 
повністю або частково надається за раху-
нок коштів Державного бюджету України, 
місцевих бюджетів та інших джерел. 

При цьому в ст. 13 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» зазна-
чено, що складання документів процесу-
ального характеру та здійснення представ-
ництва інтересів осіб у судах відноситься 
до безоплатної вторинної правової допо-
моги. Безоплатна вторинна правова допо-
мога – це вид державної гарантії, що по-
лягає у створенні рівних можливостей для 
доступу осіб до правосуддя [6]. З аналізу 
ст. 14 згаданого Закону можна зробити ви-
сновок, що правом на безоплатну вторинну 
допомогу в адміністративному судочин-
стві наділені громадяни держав, з якими 
Україна уклала відповідні міжнародні до-
говори про правову допомогу, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, а також іноземці та особи 
без громадянства відповідно до міжнарод-
них договорів, учасником яких є Україна, 
якщо такі договори зобов’язують держав-
учасниць надавати певним категоріям осіб 
безоплатну правову допомогу.

Якщо відповідним міжнародним до-
говором України, який набрав чинності, 
встановлено інші правила, ніж ті, що пе-
редбачені у відповідному акті законодав-
ства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору.

Крім того, гарантування кожному права 
на правову допомогу є не тільки  консти-
туційно-правовим обов’язком держави, а 
обов’язком й дотримання взятих Україною 
міжнародно-правових зобов’язань відпо-
відно до положень Загальної декларації 
прав людини 1948 р., Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 р., Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права 1966 р. тощо. 

Зокрема, Конвенція про правову до-
помогу та правові відносини у цивільних, 
сімейних та кримінальних справах Дер-
жав-членів Співдружності Незалежних 
Держав, ратифікована Законом України від 
10 листопада 1994 р. № 240/94 із змінами 
згідно з Протоколом від 29 березня 1997 р., 
встановлює правила розгляду спорів, у 
яких однією із сторін має стати іноземець 
або особа без громадянства, яка постійно 
мешкає на території однієї із держав.

Проте, поки що на сьогодні в Україні 
безоплатна правова допомога за рахунок 
державних коштів надається фактично 
лише в кримінальних справах.

Отже, у зв’язку з тим, що категорія 
осіб, яким може бути надана безкоштовна 
правова допомога, у КАС не визначено, 
тому було б доцільно зробити посилання 
на Закон України «Про безоплатну правову 
допомогу». Що стосується самої правової 
допомоги, то раціональним було б закрі-
плення у КАС перелік організацій (в тому 
числі відповідно до ст. 9 Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу»), які 
повинні здійснювати таку допомогу і від 
яких суд може зажадати її надання. 

Надзвичайно важливим є також забез-
печення процесу розгляд справи із залу-
ченням перекладача для іноземців та осіб 
без громадянства.

Частиною 2 ст. 15 КАС надано мож-
ливість особі, яка не володіє мовою, якою 
здійснюється адміністративне судочин-
ство, користуватися рідною мовою або мо-
вою, якою вона володіє, завдяки залученню 
до справи перекладача.

Виходячи з положень ч. 1 ст. 68 та ч. 2 
ст. 125 КАС, перекладачем є особа, яка 
вільно володіє мовою, якою здійснюється 
адміністративне судочинство, та іншою 
мовою, знання якої необхідне для усного 
або письмового перекладу з однієї мови на 
іншу, а також особа, яка володіє технікою 
спілкування з глухими, німими чи глухоні-
мими. 

Слід ураховувати, що за загальним 
правилом витрати, пов’язані із залучен-
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ням перекладача, несе сторона, яка заявила 
клопотання про залучення перекладача 
(ст. 92 КАС). Якщо залучення перекладача 
здійснюється за ініціативою суду або у разі 
звільнення сторони від оплати судових ви-
трат, відповідні витрати компенсуються 
за рахунок Державного бюджету України 
відповідно до постанови Кабінету Міні-
стрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 
«Про граничні розміри компенсації витрат, 
пов’язаних з розглядом цивільних та адмі-
ністративних справ, і порядок їх компенса-
ції за рахунок держави».

Адміністративний позов до адміністра-
тивного суду подається у формі письмової 
позовної заяви, викладеної державною мо-
вою або іншою мовою, з доданим перекла-
дом державною мовою, правильність якого 
належним чином посвідчена.

При зверненні до суду та під час роз-
гляду справи особа може користуватися, у 
тому числі подавати докази, недержавною 
мовою без перекладу, якщо ця мова є ціл-
ком зрозумілою для суду та усіх учасників 
адміністративного процесу. Якщо особа 
користується недержавною мовою, суд за 
наявності клопотання будь-якої з осіб, які 
беруть участь у справі, повинен зажадати 
перекладу державною мовою. Суд також 
має право вимагати перекладу і з власної 
ініціативи.

Якщо з адміністративним позовом 
звертається суб’єкт владних повноважень, 
то цей суб’єкт владних повноважень від-
повідно до ч. 3 ст. 106 КАС зобов’язаний 
додати до позовної заяви доказ надіслання 
рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення відповідачу і третім особам 
копії позовної заяви та доданих до неї до-
кументів. У разі якщо іноземець чи особа 
без громадянства не розуміє державної 
мови, то вказані документи надсилаються 
суб’єктом владних повноважень таким 
особам мовою, яку вони розуміють.

Суди всіх інстанцій повинні неухильно 
виконувати вимоги щодо забезпечення 
перекладу, оскільки невиконання вище-
зазначених вимог процесуального зако-

нодавства є порушенням гарантованого 
Конституцією України права на судовий 
захист та підставою для скасування судо-
вого рішення.

Довіреності або інші документи, які 
підтверджують повноваження представ-
ника і були посвідчені в інших державах, 
повинні бути легалізовані в установленому 
законодавством порядку, якщо інше не 
встановлено міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України (п. 10 постанови 
Пленуму Вищого адміністративного суду 
України від 6 березня 2008 р. № 2 «Про 
практику застосування адміністративними 
судами окремих положень Кодексу адміні-
стративного судочинства України під час 
розгляду адміністративних справ»). 

У постанові Пленуму Вищого адміні-
стративного суду України № 3 від 16 бе-
резня 2012 р. Про внесення змін і доповнень 
до постанови Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України від 25 червня 2009 р. 
№ 1 «Про судову практику розгляду спорів 
щодо статусу біженця, видворення іно-
земця чи особи без громадянства з України 
та спорів, пов’язаних із перебуванням іно-
земця та особи без громадянства в Укра-
їні», зі змінами і доповненнями, внесеними 
постановою Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України від 20 червня 2011 р. 
№ 3 вказано, що в разі наявності всіх необ-
хідних передумов, додержання вимог щодо 
форми позовної заяви суддя відкриває про-
вадження у справі, постановивши відпо-
відну ухвалу. Копія невідкладно надсила-
ється особам, які беруть участь у справі, 
разом з інформацією про їхні процесуальні 
права та обов’язки. Якщо відповідачами у 
справах є іноземці чи особи без громадян-
ства, які не володіють українською мовою, 
то суд повинен надати їм такі документи 
мовою, якою вони володіють (ч. 4 ст. 68 
та ст. 107 КАС) або зажадати їх у суб’єкта 
владних повноважень, який є позивачем 
(ч. 3 ст. 106 КАС).

В разі порушення судами вимог, 
установлених ст. 125 КАС України 
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(нероз’яснення перекладачеві його прав і 
обов’язків, непопередження його про кри-
мінальну відповідальність, неприведення 
до присяги), якщо перекладач допустив 
помилки у перекладі і ці помилки впли-
нули на реалізацію особами, які беруть 
участь у справі, їхніх прав та обов’язків чи 
призвели до неправильного встановлення 
обставин у справі, також можуть мати на-
слідком скасування судового рішення за 
наслідками розгляду справи в суді вищої 
інстанції [7].

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12 жовтень 2011 р. затверджено 
План заходів з реалізації Концепції дер-
жавної міграційної політики в якому п. 13 
передбачено протягом 2012 р. забезпечити 
належне функціонування бази даних про 
перекладачів. Такий обов’язок покладено 
на Державну міграційну службу України, 
Міністерство внутрішніх справ України, 
Адміністрацію Держприкордонслужби, 
Вищий адміністративний суд України (за 
згодою), Державну судову адміністрацію 
(за згодою). Проте, вважаю за необхідне 
забезпечити доступ до такої бази окрім ор-
ганів міграційної служби, ще й всіх судів 
для виконання своїх повноважень щодо за-
безпечення участі у справі перекладача.

За положеннями пунктів 3, 5 ч. 4 ст. 50 
КАС України іноземці чи особи без грома-
дянства можуть бути відповідачами в ад-
міністративних справах про затримання та 
примусове видворення іноземця чи особи 
без громадянства з України, позивачем у 
яких є суб’єкт владних повноважень, на 
виконання повноважень якого подано по-
зовну заяву. 

КАС України 22 вересня 2011 р. допо-
внено ст. 183-5, яка регламентує порядок 
розгляду спорів, пов’язаних із видворен-
ням іноземців та осіб без громадянства.

Варто зазначити, що суб’єкти владних 
повноважень схиляються до того, що суди 
повинні давати дозвіл на затримання іно-
земця чи особи без громадянства до вирі-
шення питання про видворення. Але вихо-
дячи з положень ч. 4 ст. 30 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» та приписів ч. 2 ст. 183-5 
КАС, позовна заява з вимогою про затри-
мання іноземця чи особи без громадянства 
може бути подана до суду лише з метою 
забезпечення можливості подальшого ви-
дворення, тобто рішення судом про таке 
видворення повинно бути прийнято до ви-
рішення питання про затримання або якщо 
такі позовні вимоги заявлені в одній позо-
вній заяві, то під час вирішення такої позо-
вної заяви. Тобто суд повинен відмовити в 
задоволенні позову про затримання, якщо 
таку позовну заяву подано до вирішення 
питання про примусове видворення. Тим 
більше що помістити осіб до пунктів тим-
часового перебування відповідні органи 
можуть і без дозволу суду, керуючись по-
становою Кабінету міністрів України від 
8 лютого 2012 р. № 70. Так як це не є за-
триманням у розумінні Кримінально-про-
цесуального кодексу України.

Крім того, як зазначено у вищезгаданій 
постанові Пленуму Вищого адміністра-
тивного суду України № 3 від 16 березня 
2012 р., судам варто враховувати, що апеля-
ційні і касаційні скарги іноземців та осіб без 
громадянства щодо оскарження рішень про 
їх видворення, а також позовні заяви орга-
нів внутрішніх справ (центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері міграції), орга-
нів охорони державного кордону або орга-
нів Служби безпеки України про примусове 
видворення іноземців та осіб без громадян-
ства і затримання їх у зв’язку з таким ви-
дворенням подаються до адміністративного 
суду без сплати судового збору.

У 2010 році було прийнято Закон Укра-
їни «Про ратифікацію Конвенції Ради Єв-
ропи про заходи щодо протидії торгівлі 
людьми», яким визначено новий статус 
іноземців та осіб без громадянства, які 
мають особливі права, – це потерпілі від 
торгівлі людьми. Таким чином, якщо особа 
підпадає під визначений цим законом за-
хист, то суд не може видворити її за межі 
України протягом певного періоду. 
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Справи, пов’язані із затриманням іно-
земця чи особи без громадянства, роз-
глядаються судом невідкладно та за 
обов’язковою присутністю позивача й 
відповідача під час розгляду зазначених 
категорій справ, а копія судового рішення 
невідкладно видається особам, які брали 
участь у справі. 

Таким чином задоволені вимоги між-
народних організацій, іноземців та осіб без 
громадянства, які раніше нарікали, що їх 
не викликали в судове засідання й що їм не 
надавали відповідних судових рішень сто-
совно видворення з країни чи затримання. 
Даними нововведеннями законодавець по-
дбав про належний судовий захист у цій 
категорії справ – дотримано принцип до-
ступності. 

Необхідно сказати і те, що іноземці чи 
особи без громадянства фактично позбав-
лені можливості збирати докази й надавати 
їх суду. Суддям також непросто збирати ці 
докази, потрібно звертатися до міжнарод-
них організацій, Міністерства закордонних 
справ, щоб з’ясувати дані про країну по-
ходження громадянина, а це займає досить 
багато часу.

В адміністративних справах про про-
типравність рішень, дій чи бездіяльності 
суб’єкта владних повноважень обов’язок 
щодо доказування правомірності свого рі-
шення, дії чи бездіяльності покладається 
на суб’єкта владних повноважень, якщо 
він заперечує проти адміністративного по-
зову.

У зв’язку з тим, що більшість доказів, 
як правило, знаходиться у суб’єкта владних 
повноважень, ч. 4 ст. 71 КАС зобов’язує 
його подати суду всі наявні у нього доку-
менти та матеріали, які можуть бути вико-
ристані як докази у справі.

Також обов’язок доказування лежить 
на суб’єктові владних повноважень у спра-
вах за його позовом про примусове видво-
рення чи затримання іноземця чи осіб без 
громадянства.

Вищим адміністративним судом Укра-
їни оприлюднено інформаційний лист 

№ 2197/11/13-11 від 24.11.2011 р. в якому 
вказано, що є неприпустимою відмова в 
задоволенні позову в такій категорії справ 
у зв’язку з недоведеністю іноземцем чи 
особою без громадянства неправомірності 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень.

Крім того, як зазначено в цьому ж 
листі, з метою забезпечення положень За-
кону України «Про біженців та осіб, які 
потребують додаткового або тимчасового 
захисту» (ч. 1 ст. 4) щодо, сприяння Укра-
їною збереженню єдності сімей біженців 
та осіб, які потребують додаткового за-
хисту або яким надано тимчасовий захист 
та аналіз ст. 116 КАС дозволяє зробити ви-
сновок, що суду надається право об’єднати 
своєю ухвалою в одне провадження кілька 
однорідних позовних вимог за позовними 
заявами різних позивачів до одного й того 
самого відповідача. Це забезпечить захист 
інтересів кількох осіб, поєднаних родин-
ними зв’язками, у яких споріднені позовні   
вимоги, шляхом одночасного їх розгляду в 
одному провадженні.

Необхідно також зважати на те, що кон-
фіденційність усіх аспектів справи щодо 
визнання біженцем або особою, яка потре-
бує додаткового захисту (включно з фак-
том подання заяви) повинна зберігатись 
на всіх етапах процедури надання статусу 
біженця. Це також стосується конфіденцій-
ності інформації про осіб, визнаних біжен-
цями або особами, які потребують додатко-
вого захисту, та осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми.

Проблеми також виникають стосовно 
дотримання ст. 3 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, 
згідно з якою особа не може бути піддана 
катуванню або іншому нелюдському по-
водженню. Відтепер при вирішенні справ 
про видворення іноземців та осіб без гро-
мадянства суд повинен з’ясувати країну 
походження й установити, чи не буде під-
дана ця людина на своїй батьківщині ка-
туванню чи негуманному поводженню. 
З’ясування судом таких обставин, також 
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потребує уваги законодавця. Є актуальним 
створення єдиної інформаційної бази про 
країни походження іноземців її політичні, 
релігійні, соціальні процеси, військовий 
стан та останні події. Дана база повинна на-
повнюватися Міністерством закордонних 
справ України після збору та узагальнення 
відповідної інформації. Необхідно також 
забезпечити безперешкодний і швидкий 
доступ судді до такої інформації.

Знаходження України на східному 
кордоні Європейського Союзу, найбільш 
значимому міграційному маршруті між 
сходом і заходом, вимагає постійного 

контролю з боку державних, у тому числі 
й судових органів України, проблем мі-
грації та здійснення адміністративного су-
дочинства у цій сфері публічно-правових 
відносин, чіткого й повного дотримання 
прийнятих міжнародних зобов’язань сто-
совно іноземців та осіб без громадянства. 
Можна прогнозувати, що кількість справ 
щодо надання статусу біженця, видво-
рення іноземця чи особи без громадянства 
з України, а також справ, пов’язаних із пе-
ребуванням іноземця та особи без грома-
дянства в Україні, може мати тенденцію до 
збільшення.
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РеЗюМе
Практическая защита прав искателей убежища в первую очередь находится в руках 

судебной ветви власти. Если на законодательном уровне регулирование миграционных 
процессов в Украине испытывает постепенных, пусть не совсем совершенных, но все 
таки определенных изменений, то внедрение международных стандартов в сферу защиты 
прав искателей убежища на практике является заданием не из легких.

SUmmarY
A practical protection of rights for the seekers of refuge above all things is in the hands of 

judicial branch of power. If at legislative level of adjusting of migratory processes in Ukraine 
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is experiencing gradual, though not quite perfect, but still some changes, introduction of 
international standards in the sphere of defence of rights for the seekers of refuge in practice is 
a task not from easy.

Рекомендовано кафедрою кримінального  
та адміністративного права

Подано 14.11.2012.
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Будівництво об’єктів нерухомості яв-
ляє собою взаємопов’язану діяльність різ-
них суб’єктів права, які поєднані єдиною 
метою, спрямованою на безпосереднє за-
безпечення та створення об’єкта будівни-
цтва, яка включає різні аспекти та етапи 
будівництва, а також, що вельми важливо, 
взаємодію різних суб’єктів будівництва у 
процесі зведення об’єкта нерухомості.

Предметом правового регулювання бу-
дівництва виступають не просто будівельні 
роботи та послуги, але й взаємодія між 
суб’єктами права – учасниками будівель-
ного процесу, їх кореспондовані права та 
обов’язки по відношенню один до одного та 
по відношенню до держави [3, 73–77]. По-
рушення такої правової рівноваги та узго-
дженості призводить до появи у будівельно-
правовій сфері такого простого, з одного 
боку, будівельного об’єкта та складного 
об’єкта самочинного будівництва, з іншого, 
який, безумовно, є результатом будівельної 
діяльності, що покликаний задовольняти 
потреби суб’єкта, який його зводить.

У положеннях спеціальної матері-
ально-правової норми, що міститься в 

ч. 1 ст. 376 ЦК України [13] поняття само-
чинного будівництва визначено через су-
купність його основних ознак, які в свою 
чергу виступають умовами або підставами, 
за наявності яких об’єкт нерухомості може 
бути визнаний самочинним, а саме якщо:

1)  він збудований або будується на 
земельній ділянці, що не була відведена в 
установленому законом порядку для цієї 
мети;

2)  об’єкт нерухомості збудовано без 
належного дозволу чи належно затвердже-
ного проекту;

3)  об’єкт нерухомості збудовано з іс-
тотним порушенням будівельних норм і 
правил.

Необхідно зазначити, що кожна із вка-
заних ознак (умов) є самостійною, тому 
достатньо наявності хоча б однієї з них 
для визнання будівництва самочинним, 
що, в свою чергу, призводить до настання 
самостійних цивільно-правових наслід-
ків існування такого об’єкта нерухомості 
[10, 27–31].

Питанням правової природи об’єктів 
самочинного будівництва та подальшої їх 
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легалізації присвячено чимало наукових 
праць, зокрема В. Грабчинська досліджу-
вала цивільно-правову відповідальність у 
сфері самочинного будівництва, І. Мацюк 
займалася загальними питаннями визна-
ння права власності на них, В. Литовченко 
вивчала судовий захист права власності на 
реконструйовані об’єкти нерухомості, а 
М. Шульга досліджував правові проблеми, 
пов’язані з самочинним будівництвом на 
самовільно захопленій земельній ділянці 
та шляхи їх вирішення тощо. 

Отже, об’єкти самочинного будівни-
цтва та питання дослідження їх право-
вої природи займають вагоме місце як в 
доктрині, так і в практиці правового поля 
нашої країни. Проте вивчаючи матеріали 
судової практики у справах про визна-
ння права власності на самочинно зведені 
чи реконструйовані об’єкти нерухомості, 
стикаємося з законодавчою неврегульо-
ваністю такої важливої умови визнання 
права власності на досліджувані об’єкти як 
істотне порушення будівельних норм та 
правил. Адже визнаючи право власності на 
об’єкт будівництва, є суспільно важливим 
не лише встановити ступінь порушення чи 
відхилення від встановлених будівельних 
норм та правил, а й вирішити питання щодо 
можливості збереження такого об’єкта за 
наявності допущених порушень без запо-
діяння шкоди людині та навколишньому 
природному середовищу. Тому у такій ка-
тегорії справ доречно визначити, яке саме 
порушення будівельних норм та правил, і 
яких саме буде вважатися істотним.

Відповідно метою даної статті є за-
конодавче та доктринальне дослідження 
істотного порушення будівельних норм 
та правил, які є підставою для визнання 
права власності на об’єкти самочинного 
будівництва, а також з’ясування ступеня 
допустимого порушення для можливого 
збереження самочинно зведеного чи рекон-
струйованого об’єкта нерухомості.

Будівництво як галузь виробничої ді-
яльності пов’язане переважно зі створен-
ням нових та модернізацією вже існуючих 

будівель та споруд різного призначення, 
які є кінцевим продуктом будівельної ді-
яльності [11, 62–68]. Проте нормальна екс-
плуатація зазначених об’єктів нерухомості 
буде можлива лише тоді, коли буде дотри-
мана їх якість при будівництві.

Невеликий екскурс з історії будів-
ництва об’єктів нерухомості дав змогу 
з’ясувати, що поняття «якість у будівни-
цтві» з’явилося в юриспруденції у 80-х 
роках. Під ним і досі розуміється здатність 
задовольняти суспільні потреби, для яких 
призначено побудований об’єкт, відпо-
відно до вимог, встановлених правовими 
нормами, стандартами, нормативно-тех-
нічною документацією, показниками про-
ектної потужності та договором підряду на 
капітальне будівництво [4].

На нашу думку, якість побудованого 
об’єкта, так само як і окремих його частин 
(конструктивних елементів), визначається 
тим, наскільки виконані будівельно-мон-
тажні роботи відповідають вимогам про-
екту, технічним вимогам та правилам тех-
нології будівельного виробництва.

Незважаючи на те, що К.С. Мауленов 
стверджує, що якість побудованого об’єкта 
залежить не лише від будівельно-монтаж-
них робіт, а й від якості планування капі-
тального будівництва, якості проектування 
та якості використаних у будівельному 
виробництві будівельних матеріалів та ви-
робів [4], не можна при визначенні якості 
об’єкта будівництва виходити тільки з від-
повідності виконаних робіт, використаних 
матеріалів і т.п. певним правовим вимогам, 
які характеризують лише складові якості, 
а не його синтетичне втілення в кінцевому 
продукті. Адже таке завершене втілення 
якості в побудованому об’єкті проявля-
ється в його здатності повною мірою від-
повідати своєму призначенню.

На сьогоднішній день якість будівни-
цтва оцінюється шляхом співставлення па-
раметрів об’єкта будівництва з вимогами 
будівельно-технічної документації – про-
ектів, ДСанПіН, ДБН, стандартів, інструк-
цій тощо, які спрямовані на дотримання 
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учасниками будівництва вимог щодо по-
будови будівель та споруд без дефектів та 
недоліків, а також забезпечують надійність 
та безпеку об’єкта будівництва. До того 
ж вони забезпечують якість будівництва 
на основі впровадження досягнень науки, 
техніки та передового досвіду в практику 
проектування та будівництва.

Безумовно, застосування технічних 
норм та правил у будівництві обумовлено 
вимогами безпеки будівель та споруд, а 
також забезпеченням охорони навколиш-
нього природного середовища.

Будівельні норми, державні стандарти, 
норми і правила щодо планування, за-
будови та іншого використання терито-
рій, проектування і будівництва об’єктів 
містобудування розробляються і затвер-
джуються спеціально уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади з 
питань містобудування та архітектури, ін-
шими центральними органами виконавчої 
влади в порядку, визначеному законом. 
Аналіз вказаної документації дозволяє 
зробити висновок, що під час здійснення 
будівництва забудовник повинен суворо 
дотримуватися архітектурно-будівельних, 
технічних, санітарних та пожежних норм.

Відповідно до Закону України «Про 
будівельні норми» [6], будівельні норми – 
це затверджений суб’єктом нормування 
підзаконний нормативний акт технічного 
характеру, що містить обов’язкові вимоги 
у сфері будівництва, містобудування та ар-
хітектури. У ст. 16 Закону України «Про 
основи містобудування» [9] зазначено, 
що будівельні норми, державні стандарти, 
норми і правила встановлюють комплекс 
якісних та кількісних показників і вимог, 
які регламентують розробку і реаліза-
цію містобудівної документації, проектів 
конкретних об’єктів з урахуванням со-
ціальних, природно-кліматичних, гідро-
геологічних, екологічних та інших умов і 
спрямовані на забезпечення формування 
повноцінного життєвого середовища та 
якнайкращих умов життєдіяльності лю-
дини. 

У ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва» [5] містяться вимоги 
щодо дотримання пожежних норм, що є 
обов’язковими для фізичних та юридичних 
осіб, незалежно від їхньої форми власності 
та належності, які здійснюють будівельну 
діяльність на території України. Цих ви-
мог слід дотримуватися під час опрацю-
вання проектної документації на нове бу-
дівництво, розширення, реконструкцію, 
технічне переоснащення, реставрацію, 
капітальний ремонт будинків і приміщень 
різного призначення. Зауважимо, що зазна-
чена проектна документація підлягає екс-
пертизі (перевірці) органами державного 
пожежного нагляду в порядку, встановле-
ному законом. Тобто будівельне проекту-
вання повинно бути здійснене з дотриман-
ням норм та стандартів, які забезпечують 
пожежну безпеку будівель та споруд, під 
якою розуміється такий стан об’єкта, при 
якому заходи попередження пожеж та про-
типожежного захисту відповідають норма-
тивним вимогам.

Також об’єкт будівництва повинен 
відповідати санітарним нормам, про що 
безпосередньо зазначено в ст. 11 Закону 
України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» [7]. 
Згідно з цією нормою об’єктами санітарно-
епідеміологічної експертизи є схеми, пе-
редпроектна документація, що стосується 
районного планування та забудови насе-
лених пунктів, курортів тощо. Підприєм-
ства, установи, організації та громадяни 
при розробленні та використанні нових 
технологій, проектуванні, розміщенні, бу-
дівництві, реконструкції та технічному 
переобладнанні підприємств, виробничих 
об’єктів і споруд будь-якого призначення, 
плануванні та забудові населених пунктів, 
інших об’єктів зобов’язані дотримуватися 
вимог санітарного законодавства. Адже бу-
дівництво об’єктів нерухомості передусім 
спрямоване на створення найбільш спри-
ятливих умов для життя громадян, збере-
ження та зміцнення їх здоров’я, і не пови-
нно бути даниною модним тенденціям. 

А.с. савченко
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Згідно з Положенням про державний 
санітарно-епідеміологічний нагляд в Укра-
їні [8] державний санітарно-епідеміологіч-
ний нагляд здійснюється шляхом видачі 
передбачених законодавством висновків 
та дозволів, а також погодження схем про-
ектної документації, що стосується район-
ного планування та забудови населених 
пунктів; документів про надання земель-
них ділянок під будівництво та інші види 
землекористування; проектної та техніч-
ної документації на будівництво, рекон-
струкцію, введення в експлуатацію нових 
та реконструйованих об’єктів виробни-
чого, соціально-культурного та іншого 
призначення, санітарно-захисних зон під-
приємств. Також проводиться перевірка 
та видаються висновки на відповідність 
об’єктів і споруд, що вводяться в експлуа-
тацію, санітарним нормам.

Метою технічних норм у будівництві 
відповідно до ДБН.А.1.1-1-93 «Система 
стандартизації та нормування у будівни-
цтві» [12] є захист від небезпечних геоло-
гічних процесів, шкідливих експлуатацій-
них впливів та пожеж. Дотримання цих 
норм полягає у захисті будівель та споруд 
від небезпечних геологічних процесів – 
таких, як землетруси, зсуви, підтоплення, 
затоплення, осідання тощо. Тобто дотри-
мання цих норм забезпечує захист терито-
рій, будинків і споруд, їх стійкість, а також 
безпеку людей та функціонування систем 
життєзабезпечення у складних інженерно-
геологічних умовах. Дотримання техніч-
них норм під час зведення об’єкта будівни-
цтва захистить його в процесі експлуатації 
від впливів навколишнього природного 
середовища та шкідливих експлуатаційних 
впливів (шум, температура тощо). Слід та-
кож дотримуватися вимог щодо рівня по-
казників експлуатаційного режиму.

Поглиблений аналіз наведених нор-
мативно-правових актів свідчить про те, 
що архітектурно-будівельні, пожежні, са-
нітарні та технічні норми і правила, які 
суворо повинні дотримуватися під час бу-
дівництва об’єкта нерухомості, введенні 

законодавцем в будівельно-правовий обіг 
з чітко визначеною метою. Недаремно не-
дотримання або істотне порушення таких 
норм і правил під час зведення об’єкта не-
рухомості або будь-яка інша «будівельна 
самодіяльність», що може в подальшому 
призвести до негативних наслідків: руй-
нування збудованого об’єкта, заподіяння 
шкоди життю та здоров’ю людей, пору-
шення прав інших осіб тощо, – вважається 
самочинним будівництвом.

Однак усунення відповідних пору-
шень, узгодження суспільних та приватних 
інтересів, а також відшкодування шкоди, 
заподіяної внаслідок зведення неправо-
мірного об’єкта нерухомості, є правовою 
підставою для збереження об’єкта само-
чинного будівництва. 

Незважаючи на таку детальну регла-
ментацію будівельного процесу та його 
відповідність будівельним нормам і пра-
вилам, законодавчо неврегульованим за-
лишається питання, що саме розуміти під 
істотним порушенням зазначених норм та 
правил. Вбачається, що термін «істотне по-
рушення» є оціночним, тому, враховуючи 
тенденцію використання сучасним законо-
давством оціночних понять у текстах нор-
мативно-правових актів, виникає потреба 
у всебічному аналізі даного явища з теоре-
тичної точки зору.

Термін «оціночне поняття» був вве-
дений у науковий обіг С.І. Вільнянським, 
який розумів під ним поняття, що «…да-
ють суду можливість вільної оцінки фак-
тів та облік індивідуальних особливостей 
конкретного випадку при обов’язковому в 
той же час застосуванні закону» [1, 3–18]. 
Більше того, «оціночне поняття в праві 
– це виражене в нормах права поло-
ження (припис законодавця), в якому за-
кріплюються найбільш загальні ознаки, 
властивості, якості, зв’язки та відносини 
різноманітних предметів, явищ, дій, про-
цесів, які детально не роз’яснюються 
законодавцем з тим, щоб вони конкре-
тизувалися шляхом оцінки в процесі 
правозастосування…» [2].
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Поняття «істотне порушення» – ти-
пово оціночне і як таке не є виключно 
суб’єктивним, а має під собою об’єктивні 
підстави – дійсні властивості предмета або 
явища, які не залежать від нашої оцінки. 
Будь-яке оціночне судження суду повинно 
ґрунтуватися на реальних фактах. Тому 
суттєва роль відводиться судовій буді-
вельно-технічній експертизі, значення якої 
полягає в установленні реальних фактів, 
що виступають у таких випадках як крите-
рій подібної оцінки.

Саме експерт виявляє та фіксує ті чи 
інші відхилення від встановлених буді-
вельних вимог та правил, визначає, до яких 
саме змін призвело (призведе) будівництво 
об’єкта, та як саме впливає (вплине) заміна 
матеріалів, конструкцій, що допущена в 
ході будівництва, на можливість існування 
будови без повного чи часткового руйну-
вання, а зміна об’ємно-планувальних рі-
шень – на можливість та зручність експлу-
атації внутрішніх приміщень збудованого 
об’єкта нерухомості.

Остаточну ж оцінку істотному відхи-
ленню чи порушенню вимог містобудівних 
та (чи) будівельних норм та правил пови-
нен здійснювати суд, ґрунтуючись на наяв-
них у матеріалах справи доказах. Сторони 
при цьому покладаються на суддівську 
правосвідомість, тобто на розуміння судом 
основних принципів законодавства, що ре-
гулює відносини в сфері будівельної діяль-
ності, а також конкретних правових норм, 

технічних вимог та наслідків своїх право-
встановлюючих рішень.

Тому в кожному конкретному випадку 
судам, з урахуванням висновку судової 
будівельно-технічної експертизи, слід 
з’ясовувати, не лише які саме містобудівні 
норми та правила порушені, а й визначати 
ступінь їх порушення і можливість збере-
ження самочинно зведеного об’єкта за на-
явності допущених порушень. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо, 
що у спорах про визнання права влас-
ності на об’єкти самочинного будівництва 
об’єктивно істотними повинні вважатися 
лише ті порушення, які неможливо усунути 
та які перешкоджають майбутній експлуа-
тації зведеної будівлі чи споруди. Мова йде 
про порушення архітектурно-будівельних 
та технічних норм, що не були дотримані 
в процесі будівництва об’єкта і в подаль-
шому призведуть до негативних наслідків, 
оскільки їх неможливо усунути. Як на-
слідок, об’єкт не може використовуватися 
за призначенням та бути допущеним до 
експлуатації. Порушення ж санітарних та 
пожежних норм, як правило, можливо усу-
нути на будь-якій стадії будівництва, а та-
кож після його завершення без заподіяння 
шкоди та руйнування об’єкта будівництва. 
У випадку все ж таки неможливості усу-
нення порушень будівельних норм та пра-
вил об’єкт будівництва підлягає знесенню, 
оскільки відсутнє юридичне обґрунтування 
правових підстав для його збереження.
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Мета – це філософська категорія. При 
цьому без пізнання її сутності неможливо 
осягнути зміст мети кримінального пока-
рання.

У філософії під метою розуміється 
передбачення у свідомості результату, на 
досягнення якого спрямовані дії [4, 236]. 
Вона завжди пов’язана зі здатністю лю-
дини передбачати майбутнє і результати 
своїх дій. З однієї сторони мета – модель 
майбутнього, те що потрібно ще досягти, 
майбутній результат діяльності, з іншого 
боку вже існуючий образ бажаного резуль-
тату. Інакше кажучи, це той уявний образ, 
що ми бажаємо досягти. У той же час він 
нами пізнаний, він існує, будучи зафіксо-
ваним у законі.

Для того, щоб встановити ефективність 
кримінального покарання необхідно ви-
рішити найголовніше питання – яку мету 
переслідує покарання, згідно з чинним 
кримінальним законом України?

Кримінальний кодекс України встанов-
лює цілі покарання. Згідно зі ст. 50 КК Укра-
їни, покарання має на меті не тільки кару, а 
й виправлення засуджених, а також запобі-
гання вчиненню нових злочинів як засудже-
ними, так і іншими особами. З цього визна-
чення випливає, що метою покарання є:

1. Кара (як відплата за вчинений зло-
чин).

2. Виправлення засудженого.
3. Запобігання вчиненню нових злочи-

нів засудженими (спеціальна превенція).
4. Запобігання вчиненню злочинів з 

боку інших осіб (загальна превенція).
На думку деяких вчених, мета виражає 

не лише те, що повинно відбутися в май-
бутньому, але і те, що потрібно робити, як 
і якими засобами, до чого прагнути, щоб 
здійснити бажане. У цьому – особливість 
мети, що позначає не будь-яке майбутнє, 
а лише необхідний результат, який дося-
гається через діяльність. У ній закладене 
вольове, практичне відношення до зовніш-
нього світу, процес перетворення в інтер-
есах людини [11, 61–75].

Дійсно, під цілями покарання необ-
хідно розуміти результати застосування 
покарання, проте не всі результати, а лише 
бажані для того, хто це покарання встано-
вив і застосовує. З цього приводу діючий 
кримінальний закон України спеціально 
підкреслює, що «покарання не має на 
меті завдати фізичних страждань або при-
низити людську гідність» (ч. 3 ст. 50 КК 
України). Безумовно, кримінальне пока-
рання може заподіювати фізичні і моральні 
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страждання, а також принижувати людську 
гідність, проте це не той результат, до якого 
прагне законодавець і правозастосовчі ор-
гани, іншими словами це не мета кримі-
нального покарання, хоча це неминучий 
наслідок застосування покарання.

Цілі покарання, таким чином, є по-
хідними від засобу їх реалізації – кри-
мінального покарання і визначаються 
об’єктивними властивостями криміналь-
ного покарання.

Неможливо ставити перед кримі-
нальним покаранням цілі, які, виходячи 
з природи і механізмів дії кримінального 
покарання, взагалі не можуть бути його 
результатами або входять в зміст самого 
кримінального покарання. Як характер-
ний приклад, коли кримінальне покарання 
не може забезпечити бажаний результат, 
можна привести факт абсолютно справед-
ливої відмови законодавця від мети пере-
виховання засуджених.

Говорячи про визначення цілей пока-
рання в кримінальному законі, слід під-
креслити, що воно створювало і повинно 
створювати передумови для вимірювання 
ефективності кримінального покарання. 

Проблема мети покарання залишається 
актуальною для багатьох вчених і філосо-
фів, які працювали в галузі кримінального 
права протягом всієї історії його розвитку. 
Багато запропонованих концепцій і теорій 
не призвели до однозначного розуміння 
цієї складної проблеми. Однак з цих чис-
ленних теорій можна виділити дві основні 
групи:

а) абсолютні теорії покарання (теорії 
відплати);

б) відносні теорії покарання (теорії до-
сягнення корисної мети) [6, 336–346].

Серед абсолютних теорій покарання 
виділяють теологічні теорії, теорії мате-
ріальної та діалектичної відплати. Пред-
ставники абсолютних теорій не вбачали у 
покаранні іншого змісту, крім єдиної аб-
солютної ідеї – мети відплати за вчинений 
злочин. Тобто покарання призначається, 
тому, що злочин вчинено, як у відплату за 

нього. Теологічні теорії, виходячи з того, 
що злочин є гріх, ставили за мету пока-
рання очищення від цього гріха. Теорію 
матеріальної відплати розвивав І. Кант, 
діалектичної відплати – Ф. Гегель, ідеї 
яких мали суттєвий вплив на розвиток фі-
лософських та правових поглядів на про-
тязі всього ХІХ століття, а в поєднанні з 
іншими трактовками – і у ХХ столітті. Так, 
наприклад, І. Кант розглядав покарання як 
матеріальну (реальну) відплату за вчине-
ний злочин і тому відстоював необхідність 
закріплення різних систем пропорційності 
злочину і покарання, відплати рівним злом 
за те зло, що спричинив винуватий. Напри-
клад, за вбивство – смертна кара, за май-
нові – каторга на різні строки, за образу 
– застосування заходів, які ганьблять вину-
ватого, тощо.

Прихильників відносних теорій об’єд-
нувало те, що вони вбачали зміст і корис-
ність покарання в досягненні будь-якої 
конкретної (корисної) мети, наприклад, 
для того, щоб утримати інших членів сус-
пільства від злочину, або для виправлення 
засудженого. Серед відносних теорій най-
більшого розповсюдження набула теорія 
залякування. Її і зараз дотримуються ба-
гато криміналістів Англії та США. Моди-
фікацією цієї теорії є теорія психологіч-
ного примушування, що була розвинута 
відомим криміналістом початку ХІХ ст. 
А. Фейєрбахом. Як і теорія залякування – 
це теорія загального попередження, згідно 
з якою покарання має впливати на грома-
дян, утримуючи їх від вчинення злочинів. 
А. Фейєрбах вважав, що покарання має 
завдавати особі, що вчинила злочин, біль-
шого незадоволення, ніж те задоволення, 
що вона отримала від злочину. Метою 
такого покарання є потреба утримати лю-
дину від злочину. Прихильники теорії спе-
ціального попередження відстоювали ідею 
застосування покарання виключно для 
того, щоб сам винуватий не вчинив нового 
злочину. Такі ж ідеї відстоювали і послі-
довники теорії виправлення, на думку яких 
покарання має забезпечити виправлення 



131

винуватого, тобто невчинення ним нових 
злочинів. 

Теорії досягнення покаранням якоїсь 
однієї мети не могли задовольнити прак-
тику. Тому у середині XIX ст. з’являються 
так звані змішані теорії покарання. Загаль-
ним для них є поєднання ідей кількох абсо-
лютних і відносних теорій про мету пока-
рання. Прихильники їх в різних варіантах 
визнають метою покарання: залякування, 
відплату, відшкодування спричиненої зло-
чином моральної шкоди, виправлення, за-
гальну і спеціальну превенції. Ці теорії різ-
няться не тільки поєднанням мети, а й їх 
значущістю. В одних, пріоритет надається 
меті залякування, відплати, в інших – мета 
запобігання або виправлення.

Визначення мети покарання – одне з 
найбільш принципових питань криміналь-
ного права. «Від його вирішення залежить 
не тільки побудова багатьох інститутів цієї 
галузі права, але і цілеспрямоване засто-
сування самого кримінального законодав-
ства» [8, 52].

Чезаре Беккаріа зазначав, що мета по-
карання міститься тільки в тому, щоб пере-
шкодити винуватому знову завдати шкоду 
суспільству й утримати інших від здій-
снення того ж [10, 184].

М.С. Таганцев, визначаючи мету пока-
рання, писав, що будучи особистим страж-
данням, заподіюваним винному за вчинене 
ним діяння, покарання має бути організо-
ване так, щоб воно служило чи могло слу-
жити тій меті, що переслідує держава, ка-
раючи [9, 4–8].

У юридичній літературі перших років 
Радянської влади багато уваги приділялося 
питанню мети і завдань покарання. Склад-
ність цієї проблеми приводила до того, що 
окремі автори  вдало сформулювавши ту 
чи іншу задачу покарання – виправну, по-
переджувальну, охоронну, у ряді випадків 
вважали її єдиною, чим спотворювали дій-
сну роль покарання в Радянській державі. 
У розглядуваний період лише починали 
формуватись положення радянської теорії 
кримінального права про співвідношення 

примусової і виховної сторін покарання, 
про співвідношення понять «кара» і «ви-
ховання», «кара» і «покарання».

Від мети покарання варто відрізняти 
його функції, за допомогою яких вирішу-
ються приватні задачі, досягаються про-
міжні результати на шляху до мети. Змі-
шування мети з функціями в літературі 
зустрічається, і це не тільки заважає пра-
вильному з’ясуванню тих і інших, але і 
приводить до перекручування соціального 
призначення покарання, спрямованості 
кримінальної практики. Наприклад, таке 
відбувається, коли метою покарання визна-
ється сама кара. При цьому М.А. Бєляєв за-
значав, що під карою як метою покарання 
ми розуміємо заподіяння правопорушнику 
страждань і позбавлень як відплату за вчи-
нений ним злочин» [1, 11–33]. Такий підхід 
не збігається з нормою закону, якщо не ска-
зати, прямо суперечить йому. І.І. Карпєц, 
відстоюючи таку ж точку зору, писав, що 
якщо покарання карає і досягається певна 
мета, з цього виходить, що кара є однією з 
цілей покарання» [5, 102–153]. Аргументи 
одного й іншого авторів приводять до ви-
сновку, що покарання як кара є самоціллю, 
що суперечить кримінальному закону. 

У КК України 1960 р. було інше фор-
мулювання поняття і мети покарання. Зо-
крема, передбачалось, що  покарання є не 
лише карою за вчинений злочин, але і має 
на меті виправлення і перевиховання засу-
джених у дусі чесного ставлення до праці, 
точного виконання законів, поваги до пра-
вил соціалістичного співжиття, а також по-
передження здійснення нових злочинів як 
засудженими, так і іншими особами. Пока-
рання не має на меті заподіяння фізичних 
страждань чи приниження людської гід-
ності.

Питання про кару і покарання з перших 
років існування радянського криміналь-
ного права було одним з найбільш спірних. 
Заслуговує на увагу  позиція про те, що 
кара не має бути метою покарання, осно-
вна причина такої відмови – «покарання» і 
«кара» – синоніми. При цьому визначення 
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покарання як кари є некоректним. В.Д. Ду-
юнов зазначав, що кара є широким  соці-
альним (вірніше, загальносоціальним) по-
няттям. «Кара – це відповідна негативна 
реакція держави, суспільства, суспільного 
об’єднання або певних осіб на непра-
вильну поведінку суб’єкта, порушення їм 
тієї або іншої соціальної норми – норми 
моралі, релігії» [7, 98–99].

Посилаючись на етимологічний слов-
ник під редакцією М. Фасмера, В.Д. Ду-
юнов відзначає, що іменник «кара» від-
бувся від дієслова «корити» – докоряти, 
дорікати, засуджувати, ганьбити когось за 
що-небудь, і в своєму первинному значенні 
як іменник означала «засудження», «осуд», 
«докір», тобто негативну оцінку якоїсь 
провини і особи, що його вчинила .

Стосовно кримінального покарання, 
кара представляє його основний вну-
трішній соціально-психологічний сенс, 
тобто є його суть. Кара – це справедливе 
засудження, осуд винуватого, об’єктивна 
в своїй основі відповідна помста за здій-
снений ним проступок. Кара в криміналь-
ному праві – це не помста, не відплата або 
вимога посилення санкцій, а цивілізована 
міра справедливості, що виявляється в за-
стосуванні до особи, винуватої в вчиненні 
злочину, передбачених кримінальним зако-
ном несприятливих для неї наслідків за те, 
що ця особа вчинила, і в міру того, що вона 
вчинила, з метою забезпечення справедли-
вості, виправлення винуватого і поперед-
ження нових злочинів. У такому розумінні 
кара дуже близька до такої ознаки кримі-
нального покарання, як здатність кримі-
нального покарання виражати негативну 
оцінку злочинця і його діяння державою.

На думку багатьох авторів, кара поля-
гає в позбавленні або обмеженні певних 
прав і свобод засудженого, що означає 
примусове заподіяння йому страждань, 
утисків, утруднень морального, фізичного 
і майнового характеру. В даному разі, необ-
хідно звернути увагу на позицію В.Д. Ду-
юнова, який зазначає, що страждання, біль 
– не є суть, «невід’ємна властивість», або, 

тим більше, мета застосування кари. Кара в 
принципі можлива і без страждань.

Однак, якщо кара є суть, тобто голо-
вна якість, сенс кримінального покарання, 
то вона не може полягати в позбавленні 
або обмеженні прав і свобод засудженого, 
тобто в змісті кримінального покарання. 
Навпаки, позбавлення і обмеження прав і 
свобод засудженого виражають кару, осуд 
засудженого і в цьому полягає їх соціаль-
ний сенс. Також некоректно говорити про 
які-небудь цілі, що стоять перед карою, цілі 
можуть ставитися перед явищем, яке воло-
діє певними якостями, але не перед самими 
якостями, Тому можна говорити тільки про 
цілі кримінального покарання, але не про 
цілі кари. При цьому, фізичні страждання, 
приниження людської гідності не можуть 
бути метою кримінального покарання,  а 
тим більше метою кари через пряму забо-
рону, яка міститься в ч. 3 ст. 50 КК України.

Особливу увагу, необхідно звернути на 
радянські вчення, які формувалися впро-
довж п’ятдесяти років і пов’язані з вста-
новленням та визначенням мети покарання 
в радянському кримінальному законодав-
стві.  У радянській кримінально-правовій 
доктрині мета, ознаки і соціальні функції 
кримінального покарання досліджувалися 
в роботах багатьох криміналістів. Одне з 
найбільш вдалих і повних визначень кримі-
нального покарання у науці кримінального 
права було запропоновано відомим вченим 
М.Д. Шаргородським. На його думку, пока-
рання в радянському кримінальному праві 
– це міра державного примусу, яка визнача-
ється лише судовими органами до осіб, які 
вчинили злочин. Покарання виражає нега-
тивну оцінку злочинця і його діяння дер-
жавою та полягає в позбавленні злочинця 
певних благ, що належать йому. Покарання 
має на меті запобігання вчиненню нових 
злочинів з боку засуджених і інших «не-
стійких» членів суспільства [12, 111–113].

Радянське право було значною мірою 
побудоване на запереченні багатьох по-
чаткових положень, які лежали в основі 
особливостей класичної кримінально-
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правової школи. Відповідно, його основні 
риси, особливо в першій половині періоду 
існування радянської держави, так само як 
і практична реалізація кримінальної ре-
пресії, багато в чому відрізнялися від кри-
мінального права, побудованого на при-
родно-правових ідеях.

Зміст покарання, який вживався в ра-
дянській державі до осіб, що вчинили 
злочини, полягав в його розумності, до-
цільності, в тому, щоб воно максимально 
сприяло досягненню завдання виправ-
лення осіб, що вчинили злочини, в запо-
біганні вчиненню нових злочинів, як засу-
дженими, так і іншими особами. Для того, 
щоб досягти цих цілей, покарання і володіє 
каральними засобами, тобто заподіює ви-
нуватому певні позбавлення, страждання. 
Якби покарання ніяких страждань винува-
тому не заподіювало або було б байдужим 
для нього, воно не могло б розглядатися 
кримінально-правовим засобом боротьби 
із злочинністю, оскільки не здатне було б 
утримати «нестійких» осіб від здійснення 
ними злочинів, воно б не було покаран-
ням. Таким чином, покарання фактично не 
може існувати без заподіяння страждань, 
певних позбавлень, що застосовуються до 
винуватого. Тому покарання завжди є ка-
рою. Але з цього зовсім не виходить, що 
кара – мета покарання. Якби кара дійсно 
була метою покарання, то зміст криміналь-
ної репресії полягав би лише в тому, щоб 
досягти кари. В цьому випадку і суд і кри-
мінально-виконавчі установи могли б вва-
жати своє завдання виконаним, покаравши 
злочинця. Причому, чим ефективніше була 
б каральна дія покарання, тим більш пози-
тивно оцінювалася б діяльність суду і кри-
мінально-виконавчих установ. Кара – не 
самоціль покарання. Кара необхідна лише 
як засіб, хоч і важливий, для досягнення 
запобігання вчиненню злочинів. Якщо цієї 
мети можна досягти мінімальною карою, 
застосування суворого покарання було б 
не тільки не виправданим, а й незаконним 
і несправедливим. І навпаки, якщо з метою 
попередження злочинів слід застосувати 

сувору кару, м’яка міра покарання була б 
неприпустимим лібералізмом. 

Виключення кари з цілей покарання зо-
всім не означає відмову від кари як одного 
з найважливіших елементів покарання. 
В даному разі, значення кари полягає не 
лише в тому, що завдяки цьому заходу по-
карання є покаранням. Кара включається 
в покарання і тому, що вона виявляється 
мірилом справедливості покарання. Ка-
ральний характер покарання посилюється 
або, навпаки, послаблюється в прямій за-
лежності від тяжкості злочину, за вчинення 
якого призначається покарання. Саме цим 
і пояснюється необхідність застосування 
суворих заходів покарання до осіб, що вчи-
нили тяжкі злочини, і допустимість заміни 
покарання заходами суспільної дії від-
носно осіб, які вчинили менш злочини.

Покарання за своїм змістом, зазначав 
М.Д. Шаргородський, завжди містить в 
собі позбавлення злочинця певного блага і, 
таким чином, покарання як і будь-яке по-
збавлення, пов’язано із стражданням зло-
чинця. Саме у цьому значенні, зазначає 
вчений, покарання є карою [13, 5–29].

Норвезький вчений I. Анденес зазна-
чає, що покарання має загальну поперед-
жувальну дію трьох видів: воно може мати 
ефект залякування, може посилювати мо-
ральні заборони (моральний ефект) і може 
стимулювати звичну правослухняну пове-
дінку [3, 111–113]. Для законодавця більш 
важливо добитися не просто заляку-
вання, а формування заборони і звички. Це 
слід сприймати як аксіому, зважаючи на те, 
що така мета покарання, як залякування, 
заперечувалася ще багато століть тому.

Відповідно до Мінімальних стандарт-
них правил поводження з засудженими 
(ст. 58), метою позбавлення волі є захист 
суспільства і запобігання вчиненню зло-
чинів.

Російські вчені, які спеціально дослі-
джували проблему мети і функцій пока-
рання у чинному КК Російської Федерації, 
зазначають, що у кримінальному законі 
повинні бути закріплені тільки ті цілі, які 
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є специфічними для кримінального права 
і можуть бути досягнуті його засобами. 
Тому вони заперечують таку мету, як ви-
правлення засудженого, оскільки реально 
вона може бути досягнута лише при ви-
конанні покарань, а тому і повинна мати 
відображення у кримінально-виконавчому 
законі, і виділяють дві мети пока рання – 
поновлення соціальної справедливості 
і запобігання вчиненню нових злочинів. 
Заперечуючи мету виправлення, зазначені 
вчені також нагадують про існування ви-
дів покарань, у яких виправ лення, як про-
цесу немає – це штраф, конфіскація майна, 
позбавлення спеціального, військового 
звання,  державних нагород чи права обі-
ймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю. Це створює підстави для пору-
шення питання про мету покарання щодо 
окремих видів покарань. Також на думку 
М.Д. Сергієвського, який, заперечуючи те-
орію виправлення злочинця, вказував, що 
за цією теорією тяжкий злочин може зали-
шитися безкарним, якщо злочинець випра-
вився раніше, ніж був засуджений.

Також необхідно звернути увагу на те, 
що деякі криміналісти визначають кару 
як примус до страждання. Так, Б.З. Нікі-
форов зазначає, що до страждання при-
мушують і звичну людину, яка потребує 
примусового лікування, але в цьому ви-
падку примушування не є карою. Інша 
справа, коли примус є карою. Специфіч-
ною особливістю такого примусу є його 
цільова спрямованість. Він завжди запо-
діюється з метою викликати страждання. 
Законодавець в якості мір покарання оби-
рає лише такі засоби, які можуть заподі-
яти страждання. Ті ж заходи, які заподіяти 
страждання не можуть, ніколи не будуть 
використані як заходи покарання. Таким 
чином, кара – це примус з метою викли-
кати страждання. Але чи зумовлювало 
таке визначення кари висновок про те, що 
однією з цілей покарання в криміналь-
ному праві було заподіяння страждань 
засудженому? Такий висновок був би по-
милковим, оскільки хоча кара і покарання 

нерідко вживалися як синоніми, насправді 
ж ці поняття не ідентичні, як вважають 
деякі вчені. І тут необхідно було б роз-
глянути, важливе питання про співвідно-
шення кари і покарання, про зміст поняття 
примусу у покаранні. Це питання в науці 
не вирішено. Багато авторів, вважаючи 
кару елементом покарання, на цьому об-
межують своє дослідження.

Отже, у спеціальній літературі активно 
обговорюється проблема віднесення до 
цілей покарання кари, що є актуальним і 
на сучасному етапі існування криміналь-
ного права. Прихильники кари як мети 
покарання (М.А. Беляєв, В.Д. Дуюнов, 
І.І. Карпєц, М.Д. Лисов, А.М. Тарбагаєв, 
М.І. Якубович і ін.) вважають, що пока-
рання застосовується не лише для запобі-
гання вчиненню злочинів, але і для того, 
щоб покарати злочинця, оскільки воно є 
певною відплатою за скоєне. Ця мета не 
головна, але є вельми важливим етапом на 
шляху досягнення інших, більш вагомих 
цілей покарання.

Вчені, які заперечували визначення 
кари як мети покарання (М.З. Алексєєв, 
А.А. Герцензон,  М.Д. Шаргородський, 
А.Л. Ременсон, А.А. Піонтковський, 
З.У. Полубінська, І.С. Ной і ін.), стверджу-
вали, що кара є суттю кримінального по-
карання, а отже, вона не може бути метою 
покарання, бо інакше для досягнення такої 
мети можна було б збільшувати суворість 
покарань до безкінечності [7, 98–99].

Непрямий доказ на підтримку при-
хильників мети – кари давала ст. 20 КК 
України 1960 року. КК України 2001 року 
змінив колишнє формулювання цілей кри-
мінального покарання, проте навряд чи він 
змінив саме значення і застосування однієї 
з цілей покарання – кари.

Недоліки такого формулювання в не-
визначеності поняття щодо кари: чи є вона 
метою покарання? При цьому, законода-
вець говорить, що однією з цілей кримі-
нального покарання є кара, акцентуючи 
увагу на тому, що покарання має на меті не 
лише кару.
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Насправді кара, репресії – це і є ті обме-
ження і позбавлення, які складають зміст 
покарання, але не його мету. Якщо ж кару 
визначати як самостійну мету покарання, 
то це вже буде наближено до середньовіч-
ного розуміння покарання.

У словниковому значенні, кара – це су-
воре покарання, відплата за що-небудь, а 
покарання – дія за значенням покарати, за-
сіб впливу на того, хто вчинив який-небудь 
злочин [2, 522, 1024].

Якщо слова «покарання» і «кара» є 
синонімами, то навіщо зазначати в кримі-
нальному законі одну з цілей покарання 
кару, якщо і так зрозуміло, що за кожний 
вчинений злочин, до особи, яка визнається 

винуватою у його вчиненні, застосовується 
певне покарання, санкція, яка обов’язково 
передбачена Особливою частиною КК 
України. Питання кари є дуже важливим 
не тільки для держави і суспільства в ці-
лому, але й для самого суб’єкта злочину. 
При цьому, обов’язково має мати місце 
елемент справедливості тієї кари, яка за-
стосовується до суб’єкта злочину. В про-
тилежному випадку буде втрачатися інша 
мета – запобігання вчиненню нових злочи-
нів засудженими (спеціальна превенція). 

Таким чином, проблема мети пока-
рання залишається актуальною і потребує 
проведення подальших спеціальних до-
сліджень.
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1. Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді та її зв’язок із важливими 
чи практичними завданнями.

Формування та втілення державної по-
літики в усіх сферах суспільного життя ви-
магає наявності досконалої законодавчої 
бази, створеної відповідно до сучасного 
розуміння принципів демократії і правової 
держави. Неоднозначність правового регу-
лювання, прогалини в законодавстві, заста-
рілість правових норм, а також нечіткість 
та двозначність їх викладу – усе це пере-
шкоджає досягненню ефективних резуль-
татів у процесі вироблення та виконання 
політичних рішень, оскільки позбавляє їх 
стабільної правової основи. 

Відсутність зрозумілих для всіх «пра-
вил гри» породжує правовий хаос і непоро-
зуміння в діяльності суб’єктів, які визнача-
ють та забезпечують реалізацію державної 
політики, що в кінцевому підсумку зумов-
лює численні порушення прав і свобод лю-
дини і громадянина. 

Рубіж ХХ–ХХІ століть характеризу-
ється стрімким зростанням кількості со-
ціально-політичних конфліктів, які супро-
воджуються застосуванням насильства, 
погроз, пошкодженням майна, брутальним 
порушенням прав і свобод людини і гро-
мадянина. У повсякденне життя людей 
увійшли поняття екстремізму, ксенофобії, 
сепаратизму, тероризму, згадки про які від-

творюють у свідомості кожного жахливі 
речі, а саме: терор, масові вбивства, гра-
бежі, погроми та розправи з інакомисля-
чими.

У світі виникають різні об’єднання 
громадян, особливою рисою яких є від-
стоювання радикальними засобами своїх 
ідеологічних поглядів, що в переважній 
більшості випадків суперечить інтересам 
цивілізованих країн [15, 202].

Донедавна прояви екстремізму в Укра-
їні не набували загрозливих форм, тому ор-
гани публічної влади та громадськість не 
приділяли їм достатньої уваги. Проте після 
подій 9 травня 2011 р. у Львові, коли від-
булося протистояння прихильників різних 
політичних сил, у нашій державі набула 
розголосу проблема узгодження інтересів 
осіб, які сповідують крайні (діаметрально 
протилежні) погляди і готові їх рішуче за-
хищати.

2. Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається ав-
тор.

Висвітленню явища екстремізму та 
проблем, пов’язаних з протидією його 
проявам, присвячені розробки як україн-
ських, так і російських учених. Цій тема-
тиці присвячені наукові роботи В.В. Му-
саеляна, М.М. Розумного, Д.С. Савочкіна, 
А.Й. Франзуза, В.В. Устінова та інших.
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Названі дослідники одностайно на-
голошують на стрімкому поширенні екс-
тремізму в різних державах світу, яке 
призводить до виникнення різноманітних 
загроз для нормального розвитку людства 
й суттєво ускладнює процес вжиття ефек-
тивних заходів щодо протидії різним його 
проявам.

3. Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття.

Відповідно до ст.ст. 3, 4 Закону Укра-
їни «Про основи національної безпеки 
України» до об’єктів національної безпеки 
України, захищеність яких має забезпечу-
ватись як органами державної влади, так 
і органами місцевого самоврядування, 
належать: 1) людина і громадянин – їхні 
конституційні права і свободи; 2) суспіль-
ство – його духовні, морально-етичні, куль-
турні, історичні, інтелектуальні та матері-
альні цінності, інформаційне і навколишнє 
природне середовище і природні ресурси; 
3) держава – її конституційний лад, суве-
ренітет, територіальна цілісність і недотор-
канність [5].

За своєю природою екстремістська ді-
яльність деяких об’єднань громадян, на-
ціональних меншин та релігійних громад 
становить одну з реальних та потенційних 
загроз для названих об’єктів національної 
безпеки України, стабільності в суспіль-
стві. Беззаперечним є й те, що запобігання 
проявам екстремізму віднесено до осно-
вних напрямів державної політики з пи-
тань національної безпеки України.

Аналіз законодавства України дає 
підстави стверджувати, що проблеми, 
пов’язані з запобіганням та протидією екс-
тремізму, не дістали належного норматив-
ного закріплення. На наше переконання, 
стан правового регулювання цієї сфери є 
незадовільним і потребує негайного вдо-
сконалення з метою блокування можливос-
тей виникнення та поширення на території 
держави актів, що мають місце в Єгипті, 
Ізраїлі, Іспанії, Лівії, Російській Федерації, 
Судані, Франції тощо.

4. Формулювання цілей статті.
Метою статті є дослідження сутнісних 

рис екстремізму та висвітлення існуючих 
проблем, пов’язаних з відсутністю норма-
тивно закріпленого визначення цього по-
няття в законодавстві України.

Для реалізації вказаної мети необхідно:
 – здійснити аналіз поняття «екстре-

мізм» та викласти його наукове ро-
зуміння;

 – проаналізувати законодавство Украї-
ни в галузі протидії екстремізму;

 – обґрунтувати необхідність ство-
рення законодавчої бази, яка дасть 
змогу чітко відокремлювати про-
яви екстремізму від інших суміж-
них явищ.

5. Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отри-
маних наукових результатів.

Дослідження правового поля держави 
свідчить про відсутність законів, у яких 
було б закріплено нормативні визначення 
термінів «екстремізм», «екстреміст», «екс-
тремістська діяльність», «екстремістська 
організація», хоча вони, враховуючи тра-
гічні події у світі (масові заворушення по-
літичного та релігійного характеру, чис-
ленні теракти тощо), вживаються з кожним 
днем частіше і є причиною соціальних три-
вог та невдоволень. 

Водночас у законодавстві нашої дер-
жави наведені терміни широко використо-
вуються. Зокрема, як негативне суспільне 
явище екстремізм висвітлено в законах 
України «Про охорону дитинства» (абз. 4 
ч. 2 ст. 10) [6]; «Про основи національної 
безпеки України» (абз. 28 ст. 7, абз. 28 ч. 2 
ст. 8) [5]; «Про гастрольні заходи в Укра-
їні» (ч. 1 ст. 3) [3], «Про Державну про-
граму економічного і соціального розви-
тку України на 2010 рік» (абз. 6 пп. 2.7 п. 2 
ч. ІІІ «Пріоритети соціально-економічної 
політики на 2010 рік») [4], а також у нор-
мативно-правових актах Президента Укра-
їни, Кабінету Міністрів України тощо.

Проте єдиним нормативним актом в 
Україні, у якому міститься визначення по-
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няття «екстреміст», є наказ Державного ко-
мітету ядерного регулювання України від 
8 червня 2004 р. № 101, яким затверджено 
тлумачний словник українських термінів, 
обов’язкових для використання в доку-
ментах Міністерства палива й енергетики 
України, Державного комітету ядерного 
регулювання України та Національної ака-
демії наук України, які стосуються обліку 
та контролю ядерного матеріалу та фізич-
ного захисту ядерного матеріалу і ядерних 
установок [8]. За даними цього словника 
екстремістом є особа, схильна до крайніх 
поглядів і дій. Очевидно, що це визначення 
не охоплює всієї сутності екстремізму, а 
тому не може використовуватися у право-
застосовній практиці.

Дослідження судових рішень, опри-
люднених у мережі Internet на веб-сайті 
Єдиного державного реєстру судових рі-
шень України, свідчить про те, що в судах 
загальної юрисдикції розглядалися справи, 
у яких прямо чи опосередковано порушу-
валися та/або вирішувалися питання екс-
тремістської діяльності окремих осіб чи 
організацій. Проте відсутність норматив-
ного розуміння термінів «екстремізм» та 
«екстремістська діяльність» ставить під 
сумнів легітимність прийнятих рішень, в 
яких ці явища засуджуються.

Спроби унормувати правовідносини в 
сфері протидії екстремізму розпочато ще 
у 2002 р., коли 4 червня у Верховній Раді 
України було зареєстровано законопроект 
«Про протидію політичному екстремізму» 
[13], в подальшому в парламенті були за-
реєстровані законопроекти «Про протидію 
екстремізму» від 10 липня 2007 р. [11] та 
«Про протидію екстремізму» від 15 ве-
ресня 2011 р. [12].

Аналіз змісту названих законопроек-
тів свідчить про їх суттєву недосконалість, 
їхні автори не вирішили поставленого пе-
ред собою завдання щодо створення ді-
євого механізму протидії екстремізму. 
Запропоновані норми, зокрема, містили су-
перечливі, неоднозначні приписи, які мо-
гли бути використані для неправомірного 

обмеження законної діяльності громадян 
та їх об’єднань на території України. Проти 
прийняття цих законопроектів виступали 
як Головне науково-експертне управління 
Апарату Верховної Ради України, відпо-
відні комітети Верховної Ради України, так 
і правоохоронні органи, наукові установи, 
що мало наслідком їх не підтримання пар-
ламентом. Недосконала законопроектна 
робота зумовила виникнення правових 
прогалин у цій сфері, що до сьогодні уне-
можливлює здійснення ефективної проти-
дії екстремізму правовими, демократич-
ними методами. 

За визначеннями, які містяться в тлу-
мачних та енциклопедичних словниках, 
під екстремізмом розуміється «прихиль-
ність до крайніх поглядів і заходів (пере-
важно у політиці)» [7, 885; 2, 343; 1, 1395]. 
Додатково під цим терміном також розумі-
ють «крайність, крайнощі, фанатизм, (у по-
буті) ексцентричність» [7, 885].

Наведені визначення свідчать про те, 
що екстремізм за своєю природою не є аб-
солютно негативним явищем, адже край-
ність поглядів у різних сферах життя, а 
саме в науці, релігії, політиці, побуті, може 
виявлятися по-різному і за певних умов 
бути суспільно корисною.

На думку М.М. Розумного, радикаль-
ний підхід до суспільних справ і політики, 
зокрема, зовсім не обов’язково має супро-
воджуватися фізичним насильством чи по-
занормативною поведінкою, він виража-
ється у перегляді певних догм, панівних 
доктрин і уявлень, що становлять фунда-
мент суспільної організації. 

Практично в усіх суспільствах – від ар-
хаїчного до постіндустріального – гарячко-
вість і безоглядність у словах і діях завжди 
вважалися ознакою соціально незрілого 
суб’єкта, сприймалися як прояв інфантиль-
ної безвідповідальності. Палка віра, що не 
визнає компромісів, неминуче приводить 
людину до порушення суспільних норм, 
до конфлікту з оточуючими. Такого роду 
екстремізм був би цілком зрозумілим і ви-
правданим (принаймні з погляду історії) на 
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перехідному етапі, коли суспільство шукає 
нові орієнтири, нові цінності, резерви по-
ступу [14, 78–79].

Наполегливе радикальне обстоювання 
нових наукових ідей, концепцій, гіпотез 
в остаточному підсумку може стати під-
ставою для отримання Нобелівської пре-
мії. Цілковита відчайдушна прихильність 
до певної загальнонаціональної програми 
суспільного розвитку, її активне відстою-
вання (у межах вимог, визначених законо-
давством) може в процесі політичної ево-
люції та відбору привести до її панування 
в суспільстві з одночасним зайняттям її 
прибічниками відповідних посад в орга-
нах публічної влади. Наведені тенденції 
можна перенести і на релігію, культуру 
тощо.

Разом з тим ексцентрична, фанатична 
діяльність може бути джерелом прямої за-
грози для суспільства та держави. Крайні 
погляди і заходи є досить небезпечним 
явищем, оскільки особи, схильні до них, 
можуть застосувати усі ймовірні способи 
їх відстоювання, не нехтуючи при цьому 
можливістю порушення прав, свобод і за-
конних інтересів фізичних та юридичних 
осіб, а також соціальних спільнот, завда-
ючи їм непоправної шкоди.

На наше цілковите переконання, у 
демократичній, правовій державі засу-
дженню та переслідуванню мають під-
даватися лише загрозливі, небезпечні для 
суспільства методи і способи обстоювання 
особами своїх поглядів.

Органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування в межах своєї ком-
петенції зобов’язані протидіяти проявам 
екстремізму як одній із загроз національ-
ній безпеці України. Проте вважаємо, що 
їм це робити важко, оскільки боротися з 
тим, чого не знаєш, дуже складно, а інколи 
й неможливо. 

Екстремістська діяльність, як правило, 
є тим комфортним середовищем, у якому 
можуть пропагуватися та нав’язуватися 
ідеї здійснення терористичних атак заради 
відстоювання певних поглядів чи ідеалів, 

тому її не можна залишати без відповід-
ного нагляду та адекватного реагування.

Законодавча прогалина зумовлює пра-
вову невизначеність у правовідносинах у 
цій сфері, адже засуджуючи екстремізм як 
явище, більшість юристів не має жодного 
уявлення про те, які саме діяння необхідно 
кваліфікувати як екстремістські і які за-
ходи впливу і покарання застосовувати. У 
зв’язку з цим екстремізм та суміжні з ним 
поняття правозастосовні органи можуть 
тлумачити по-різному, що неприпустимо в 
сучасній демократичній, правовій державі, 
де людина визнається найвищою соціаль-
ною цінністю.

Вважаємо, що екстремізм є надзви-
чайно складною категорією для розуміння, 
оскільки його природа пов’язана з не-
бажанням та (або) нездатністю окремих 
індивідів жити і підкорятись існуючим 
соціальним правилам поведінки, які зага-
лом сприймаються значною більшістю со-
ціуму. За таких обставин дуже важливим є 
забезпечення якісного нормативного регу-
лювання цієї сфери правовідносин.

Проблема полягає в тому, що не завжди 
встановлені правила поведінки відповіда-
ють об’єктивному рівню (історичному, на-
уковому, політичному, економічному тощо) 
розвитку суспільства, задовольняють його 
реальні потреби, а тому протест проти них 
є закономірним явищем. Крім того, варто 
звернути увагу на вічно існуючі прагнення 
деяких індивідів та/або груп до влади і пу-
блічного визнання, які вони намагаються 
реалізувати за допомогою застосування 
різних сучасних технологій впливу на ма-
сову свідомість та поведінку.

Відсутність належного правового ре-
гулювання питань протидії екстремізму є 
причиною виникнення великої кількості 
проблем. Однією з них є складність ква-
ліфікованого розмежування громадських 
акцій протесту (мітингів, походів, демон-
страцій тощо), які дозволені Конституцією 
і законами України і спрямовані на відсто-
ювання та захист прав і свобод людини, 
від масових акцій громадянської непокори, 
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метою яких є розпалювання етнічної, полі-
тичної, релігійної та соціальної ворожнечі, 
в тому числі і повалення існуючого дер-
жавного чи суспільного устрою.

За таких обставин, як стверджує 
Б.М. Петренко, ознаки екстремізму можуть 
бути нав’язані будь-якому опозиційному 
рухові, який здійснює своє право на сво-
боду поведінки чи думки в нестандартний 
спосіб [10, 648].

З огляду на наведене вважаємо дуже 
важливим, щоб кампанії з протидії про-
явам екстремізму в Україні не перетвори-
лись на тотальні війни з інакомисленням. 
Особливо це стосується політичної сфери, 
коли дії органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, їх посадових та 
службових осіб піддаються нищівній кри-
тиці з боку опозиційних політичних сил.

6. Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямі.

Визначення певних діянь як екстре-
містських належить до виключної компе-
тенції органів законодавчої влади. Однак 
цей процес залежить від багатьох факторів 
(починаючи від політичної та соціально-
економічної ситуації в державі і закінчу-
ючи рівнем розвитку правової свідомості 
та культури суспільства), тому дуже важ-
ливо, щоб суб’єкти, причетні до нормо-
проектування в цій галузі, дуже виважено 
і відповідально підходили до своєї роботи. 
Вони мають враховувати, що об’єктивними 
негативними факторами, які підживлюють 

соціальну базу екстремізму, є економічні 
труднощі та непропорційно гостра соці-
альна диференціація громадян. Поживним 
середовищем для екстремістських проявів 
слугують також почуття неповноцінності 
і приниженості, нереалізованість патріо-
тичних почуттів тощо. Дається взнаки і 
відсутність зрозумілих та обґрунтованих 
ідей, здатних об’єднати різні прошарки на-
селення, а також стратегії розвитку країни 
в цілому [9, 43].

Життя не стоїть на місці, воно руха-
ється і змінюється, а зміни диктують інші 
умови буття, в яких необхідно виробляти 
нові засади людського співіснування. Ін-
тенсивне поширення екстремізму в світі 
зумовлює необхідність прийняття масш-
табних програм, спрямованих на недо-
пущення екстремістської діяльності та 
зменшення її проявів. Створення в Укра-
їні ефективної правової бази для протидії 
екстремізму – вимога часу, яку необхідно 
неодмінно виконати, оскільки зволікання 
з правовим регулювання цієї сфери може 
призвести до непоправних наслідків.

Проведене дослідження проблеми від-
сутності в нашій державі нормативного ре-
гулювання терміна «екстремізм» дозволяє 
виокремити низку напрямів подальшої на-
укової роботи, а саме: з’ясування сутності 
екстремізму, встановлення причин його 
виникнення та поширення, аналіз світової 
практики протидії екстремістській діяль-
ності.
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Основний закон держави – Конститу-
ція України визначає, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність 
і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, яка від-
повідає перед людиною за свою діяльність 
(ст. 3). Головним обов’язком держави є 
утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини. Не менш важливими пріоритет-
ними завданнями держави також є забез-
печення прав, свобод та законних інтер-
есів осіб, які є учасниками кримінального 
провадження. Ці завдання безпосередньо 
реалізуються і на стадії виконання судових 
рішень. 

Хоча ця стадія кримінального про-
вадження є завершальною, і порівняно з 
іншими, найменш дослідженою, питань, 
які потребують вирішення на цій стадії не 
менше, аніж в інших стадіях криміналь-
ного провадження. Варто зазначити, що 
предмету стадії виконання судових рішень 
властивою є така ознака, як багатоелемент-
ність. З цього питання І.Д. Перлов свого 
часу зазначав, що стадія виконання судо-
вих рішень суттєво відрізняється від інших 
стадій кримінального процесу за предме-
том дослідження, який здійснюється су-

дом, оскільки в цій стадії немає єдиного 
предмета дослідження, а він визначається 
в залежності від характеру питання, яке 
вирішується в кожній конкретній ситуації 
[8, 16].

Одним із таких елементів згаданої ста-
дії є діяльність суду з вирішення питань про 
всякого роду сумніви та протиріччя у виро-
ках, про яку йдеться в ст. 537 КПК України. 
Цим питанням частково приділялась увага 
у працях таких науковців, як Я.С. Аврах, 
В.Д. Адаменко, А.В. Беседіна, В.Н. Бібіло, 
Г.Я. Борисевич, Г.І. Бровіна, Я.І. Гілін-
ський, В.Н. Глазков, Т.Н. Добровольська, 
Е.Ф. Куцова, Р.В. Литвинов, Я.О. Мотові-
ловкер, В.В. Ніколюк, І.Д. Перлов, В.І. Пін-
чук, А.Д. Прошляков, М.К. Свиридов, 
Б.М. Спиридонов, Ф.Р. Сундуров, Л.В. Ба-
куліна, І.Х. Хамідуллін, В.І. Швецов, 
А.Л. Ципкін, Ю.К. Якимович та інших. 

Як вже зазначалось, у ст. 537 КПК 
України законодавець закріпив положення 
про те, що суд під час виконання вироків 
вирішує питання про всякого роду сумніви 
та протиріччя. Однак, в законі не конкрети-
зовано, про які саме сумніви та протиріччя 
йдеться. Тобто на законодавчому рівні їх 
не визначено, перелік їх не закріплений. 
Це, на мою думку, у практичній діяль-
ності судів може призвести до суперечнос-
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тей і помилок. Лише Пленум Верховного 
Суду у своїй постанові № 11 від 21 грудня 
1990 р. «Про практику застосування су-
дами України процесуального законодав-
ства при вирішенні питань, пов’язаних з 
виконанням вироків» визначив перелік 
питань, які виникають при виконанні ви-
років внаслідок їх недоліків. Зокрема, в цій 
постанові зазначено, що суди вправі вирі-
шувати такі питання, які виникають при 
виконанні вироків внаслідок їх недоліків: 
1) про застосування акта амністії, якщо 
його застосування є обов’язковим і суд 
при постановленні вироку не обговорю-
вав цього питання; 2) про звільнення з-під 
варти особи, засудженої до покарання, не 
пов’язаного з позбавленням волі, якщо під-
судний був під вартою і суд не вирішив пи-
тання про зміну запобіжного заходу; 3) про 
скасування запобіжного заходу, якщо при 
виправданні підсудного чи засудженні його 
зі звільненням від покарання суд у вироку 
не вказав про його скасування; 4) про зара-
хування попереднього ув’язнення в строк 
відбуття покарання, якщо таке зарахування 
не проведено судом або допущено неточ-
ність при його обчисленні; 5) про скасу-
вання заходів по забезпеченню цивільного 
позову чи можливої конфіскації майна, 
якщо при винесенні виправдувального ви-
року чи відмові у позові або незастосуванні 
конфіскації вироком ці заходи не скасовані; 
6) про виключення з акта опису майна, на 
яке за законом не допускається звернення 
стягнення, якщо у вироку не вирішено пи-
тання про це майно; 7) про долю речових 
доказів, якщо її не вирішено вироком суду; 
8) про визначення розміру і розподілення 
судових витрат, якщо суд не вирішив цих 
питань; 9) про оплату праці захисника; 
10) про долю неповнолітніх дітей засудже-
ного, які залишилися без догляду, і пере-
дачу їх для піклування установам, родичам 
або іншим особам, якщо у вироку нема 
такого рішення; 11) про уточнення посади 
чи виду діяльності, якщо при призначенні 
покарання (основного або додаткового) у 
вигляді позбавлення права займати певні 

посади чи займатися певною діяльністю 
допущено неточні, неконкретні форму-
лювання; 13) про усунення неточностей, 
допущених у вироку при написанні пріз-
вища, імені, по батькові чи інших біогра-
фічних даних засудженого, а також описок 
та арифметичних помилок, коли вони оче-
видні і виправлення їх не стосується суті 
вироку і не тягне погіршення становища 
засудженого. Однак наведений перелік пи-
тань не є вичерпним. Єдиним принципо-
вим положенням є те, що всі питання про 
всякого роду сумніви та протиріччя, які суд 
вправі вирішувати під час виконання ви-
років, не можуть стосуватись суті вироку 
і погіршувати становище засуджених. На 
практиці існують проблеми саме з визна-
ченням суті положення – «не стосуються 
суті вироку», оскільки тлумачення цього 
поняття в законі немає. Пленум Верхо-
вного Суду такого тлумачення також не 
дає. З цього приводу свою думку висловив 
О.В. Воронін, який зазначав, що не стосу-
ються суті вироку такі питання, які не за-
чіпають висновки щодо винуватості особи, 
виду та міри покарання, а також інтереси 
сторін провадження [3, 99]. 

У науковій доктрині ці положення за-
кону також знайшли своє відображення. 
Наприклад, Р.Х. Якупов зазначив, що всі 
випадки уточнення і корегування вироків 
допускаються лише у випадках, якщо вони 
не змінюють висновків суду про фактичні 
обставин справи, винуватість особи у вчи-
ненні злочину і визначеного судом виду 
покарання [12, 456]. О.В. Волколуп, на під-
твердження позиції законодавця, вважає, 
що можливість зміни вироку можлива не 
інакше як в результаті перегляду його в 
стадіях апеляційного та касаційного про-
вадження [2, 205]. Аналогічною є думка 
В.Н. Бібіло та В.І. Швецова, які зазначили, 
що в стадії виконання вироку суд повинен 
розглядати лише ті питання, які не зачіпа-
ють суті вироку і корегування вироку не-
можливе [1, 21; 11, 14].

Якщо звернутись до кримінально-про-
цесуального законодавства Російської Фе-
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дерації, то бачимо, що аналогічно у п. 15 
ч. 1 ст. 397 КПК РФ вказується, що суд ви-
рішує питання про роз’яснення сумнівів та 
неясностей, які виникають при виконанні 
вироку. Однак законодавець не конкретизує 
їх. Окрім того, законодавець використовує 
термін «роз’яснення» сумнівів та неясно-
стей, однак, поділяючи думку Д.А. Квіци-
нії, дійсно можна стверджувати, що цей 
термін є некоректний, адже мова йде про 
діяльність суду щодо виправлення поми-
лок, усунення прогалин, а не роз’яснення 
їх. Суд не здійснює їх роз’яснення, а лише 
здійснює передбачену законом процесу-
альну діяльність щодо їх усунення [5, 65].

Що стосується правової природи діяль-
ності суду з виправлення помилок у виро-
ках, то деякі науковці в літературі вислов-
люють думку про те, що таку діяльність 
суду можна розглядати як функцію само-
контролю. Термін «самоконтроль» суду 
використовувався в праці Л.Д. Калінкіної 
«Повторне провадження в російському 
кримінальному процесі». Ознаками такої 
діяльності суду є те, що самоконтроль мож-
ливий тільки у випадках, передбачених за-
коном, і використовується для виправлення 
помилок, котрі ще не відображені у вироку, 
або технічних помилок, які не стосуються 
суті вироку. При цьому помилки виправ-
ляються тим же судом, який їх допустив 
[4, 19]. 

Про можливість самоусунення судової 
помилки у вироку в ході діяльності суду, 
який постановив такий вирок, було згадано 
ще в Уставі кримінального провадження 
1864 р. [10]. 

Щодо порядку вирішення питань про 
різного роду сумніви та протиріччя, то по-
вноваженням з усунення таких недоліків у 
вироку кримінальний процесуальний закон 
прямо наділяє лише суд першої інстанції. А 
саме, у ч. 5 ст. 534 КПК України зазначено, 
що процесуальні питання, пов’язані із ви-
конанням судових рішень у кримінальному 
провадженні, вирішує суддя суду першої 
інстанції одноособово. Проте на практиці 
досить часто виникає питання щодо мож-

ливості виправлення недоліків у вироках 
судами контрольних інстанцій. Мається 
на увазі здійснення апеляційного чи каса-
ційного провадження. Як вже зазначалось 
раніше, як в радянській, так і в сучасній 
українській доктрині кримінального су-
дочинства, діяльність суду пов’язана з 
усуненням сумнівів і протиріч вироку, на 
монографічному рівні не досліджувалась. 
Що стосується дослідження питання ді-
яльності судів апеляційної та касаційної 
інстанцій з усунення недоліків вироку в 
розумінні ст. 537 КПК України, то лише 
окремі автори свого часу приділяли цьому 
питанню увагу. Це, зокрема І.Д. Перлов, 
Я.О. Мотовіловкер, М.К. Свиридов.

Щодо виправлення помилок у вироку, 
які не стосуються його суті, але які суд 
повинен був вирішити під час його по-
становлення, вважаю, що такі помилки 
можуть бути усунені як судом, який по-
становив такий вирок, тобто судом першої 
інстанції, а також у деяких випадках такі 
повноваження слід було б надати і суду 
апеляційної інстанції. Отже, ситуація, коли 
вирок набув законної сили, почалось його 
фактичне виконання і в ході такого вико-
нання виникли питання, які ускладнюють 
виконання вироку через допущені судом 
під час постановлення вироку неточності 
та протиріччя, що не зачіпають його суті, 
то вирішення таких питань відбувається 
відповідно до положень ст. 534 КПК Укра-
їни, а саме: йдеться про діяльність суду 
першої інстанції. Проте, як свідчить прак-
тика, не всі недоліки вироку, які не стосу-
ються його суті, стають явними після на-
брання вироком законної сили та під час 
його фактичного виконання. Деякі з них 
виявляються ще до моменту набрання ви-
роком законної сили, а саме: при розгляді 
справи у апеляційному суді. Тому виникає 
закономірне питання, чи має право суд апе-
ляційної інстанції, виявивши у вироку під 
час апеляційного перегляду справи наявні 
у ньому сумніви і протиріччя, усунути їх 
самостійно, не повертаючи справу до суду 
першої інстанції? У нормах КПК України, 
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що стосуються повноважень апеляційних 
судів, а саме у ст. 404 зазначено, що суд 
апеляційної інстанції переглядає судові рі-
шення суду першої інстанції в межах апе-
ляційної скарги, тобто не в повному обсязі, 
а лише в тій частині, в якій судове рішення 
оскаржується. Якщо проаналізувати по-
ложення, викладені у вже згаданій Поста-
нові Пленуму Верховного Суду України 
від 21 грудня 1990 р. № 11 «Про практику 
застосування судами України процесу-
ального законодавства при вирішенні пи-
тань, пов’язаних з виконанням вироків», 
то можна зробити висновок про те, що 
недоліки вироку, що не стосуються його 
суті, можуть бути усунені лише в ході про-
вадження з виконання вироку, а тому суди 
апеляційної інстанції не мають права ви-
правляти такі недоліки. У науковій літера-
турі такий підхід можна зустріти і у працях 
Я.О. Мотовіловкера, який аналізуючи каса-
ційну практику, кваліфікує як неправильну 
діяльність судів касаційної інстанції, якщо 
вони самі виправляють несуттєві помилки 
вироку, не скеровуючи вирішення такого 
питання в суд, який провадить виконання 
вироку [6, 126]. Аналогічної думки свого 
часу притримувався І.Д. Перлов, який пи-
сав: «Як повинен вчинити суд касаційної 
інстанції, коли перед ним виникло питання 
про необхідність виправлення недоліків 
вироку, які не зачіпають його суті? Вважа-
ється, що касаційний суд сам не вправі усу-
нути такі недоліки, а він повинен запропо-
нувати суду, який виніс вирок, усунути їх 
додатковою до вироку ухвалою» [7, 348]. 

Однак з цього приводу висловлюва-
лись і протилежні думки й погляди. Зо-
крема, М.К. Свиридов свого часу зазначив, 
що сумніви, неясності й недоліки у вироку 
може усунути апеляційна або касаційна 
інстанція, якщо перевіряючи законність та 
обґрунтованість вироку вони стануть яв-
ними [9, 174]. 

Аналізуючи наведене, вважаю, що суди 
апеляційної інстанції все ж таки можуть 
усувати сумніви і протиріччя у вироку, 
які не стосуються його суті, з наступних 

підстав. Ще в Статутах кримінального су-
дочинства 1864 р., які діяли в Україні до 
1918 р., апеляцію розуміли як засіб оскар-
ження вироків суду, які не набрали законної 
сили, в частині їх фактичних та юридичних 
обставин. Поняття «апеляція» у судовій 
практиці означає форму оскарження і пе-
регляду судового рішення, яке не набрало 
законної сили, за фактичними та юридич-
ними підставами, тобто це перегляд справи 
вдруге по суті, що може завершитись по-
становленням нового судового рішення. Рі-
шення суду першої інстанції перевіряється 
апеляційним судом з точки зору його за-
конності, обґрунтованості, вмотивованості, 
тобто відповідності нормам матеріального 
та процесуального закону, фактичним об-
ставинам справи, доказам, дослідженим у 
судовому засіданні. Адже головним при-
значенням судів апеляційної інстанції є 
перевірка законності та обґрунтованості 
прийнятих судових рішень та усунення до-
пущених у них помилок, не допускаючи 
набуття законної сили незаконними виро-
ками чи іншими рішеннями суду. Перевірка 
законності й обґрунтованості вироку, яку 
здійснює суд апеляційної інстанції, повинна 
мати всесторонній характер і бути гаран-
тією правильного здійснення правосуддя у 
кримінальному судочинстві, правильного 
вирішення справ і одним із засобів охорони 
прав та законних інтересів учасників кримі-
нального провадження. Отже, можна ствер-
джувати, що для вирішення завдання щодо 
усунення сумнівів і протиріч у вироку, суд 
апеляційної інстанції наділений усіма по-
вноваженнями та засобами. Нелогічно та 
неправильно буде, якщо суд апеляційної 
інстанції, виявивши у вироку помилку, що 
не зачіпає його суті (наприклад, помилка у 
прізвищі засудженого або інших його біо-
графічних даних), свідомо цієї помилки не 
усуває, і тим самим допускає, щоб вирок 
з помилкою набув законної сили, і лише 
після цього доручає суду першої інстан-
ції виправити таку помилку. Такий підхід 
вважаю неправильним. Адже виправлення 
помилок у вироках належить до компетен-
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ції апеляційної інстанції та забезпечується 
наданими їй правовими засобами. Якщо 
апеляційний суд має всі можливості для 
виправлення суттєвих помилок вироку, то 
виправлення несуттєвих також не мало б 
виходити за межі компетенції суду. 

Наділення апеляційних судів повнова-
женнями щодо усунення сумнівів і проти-
річ у вироку зумовлюється, насамперед, 
необхідністю процесуальної економії та 
недопустимості затягування провадження, 
а також необхідністю не допускати сві-
домо помилки, які допущені під час поста-
новлення вироку судом першої інстанції. І 
очевидно, що перевірка судами апеляційної 
інстанції законності та обґрунтованості ви-
року не буде повною, якщо суди залишать 
поза своєю увагою всі помилки у вироку. 
Адже вирок суду, в якому допущено певні 
недоліки і який набрав законної сили, за-
вжди порушуватиме права когось із учасни-
ків кримінального провадження, і в першу 
чергу того учасника, якого стосується це 
порушення. А тому, коли суди контрольних 
інстанцій не усунуть сумнівів і протиріч у 
вироку, то така діяльність прямо суперечи-
тиме завданням цих судових інстанцій. 

Звичайно, не у всіх випадках суди 
контрольних інстанцій повинні усувати 

сумніви та протиріччя у вироку. Напри-
клад, недоцільно особі звертатися до 
суду апеляційної інстанції з вимогою про 
усунення сумнівів і протиріч у вироку, 
у випадку коли справа не знаходиться у 
провадженні цих судів. Це на практиці 
ускладнило б процесуальний порядок усу-
нення таких сумнівів та протиріч.

Отже, хочу наголосити, що для того, 
щоб не допустити у практичній діяльності 
суду різного трактування можливості усу-
нення сумнівів та протиріч у вироку су-
дами апеляційної інстанції, законодавець 
повинен насамперед закріпити відповідну 
норму у КПК України. А саме, доповнити 
норми кримінального процесуального за-
кону (ст.ст. 404 та 433 КПК), що стосу-
ються меж перегляду справи судами контр-
ольних інстанцій, положеннями і надати 
відповідні повноваження цим судам щодо 
можливості усувати своїми рішеннями 
сумніви та протиріччя у вироку у разі їх ви-
явлення. Адже у ст. 8 КПК України закрі-
плено положення про те, що кримінальне 
провадження здійснюється з додержанням 
принципу верховенства права, відповідно 
до якого людина, її права та свободи визна-
ються найвищими цінностями. 
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Психологічним експериментом в до-
судовому розслідуванні є тактичний при-
йом, що застосовуються слідчим до особи-
об’єкта з метою викриття неправдивості 
наданої інформації, отримання приховува-
ної інформації, допомоги у об’єктивному 
або повному пригадуванні інформації, та 
полягає у пред’явленні адекватного по-
дразника – предмета (комунікативного 
конструкту або іншої інформаційної оди-
ниці),  здатного відновити констеляцію не-
рвових закінчень, утворену під час ситуації 
попередньої взаємодії особи-об’єкта із цим 
або подібним до нього предметом (комуні-
кативним конструктом або іншою інфор-
маційною одиницею), тобто викликати на-
очну психофізіологічну реакцію. 

Зважаючи на те, що під тактичним при-
йомом слід розуміти спосіб дії, який най-
більш ефективно забезпечує вирішення 
задач, поставлених в ході проведення розслі-
дування, криміналістичне вчення про так-
тику психологічного експерименту повинно 
охоплювати систему теоретичних положень 
та практичних рекомендацій з організації 
його проведення та визначенню оптималь-
ної лінії поведінки слідчого в процесі вза-
ємодії з особою-об’єктом [7, 395, 397]. 

Унікальність психологічного експери-
менту полягає в тому, що незалежно від 
його результату, слідчий отримує інфор-
мацію, а саме: підтвердження або спрос-
тування  своєї гіпотези про попередню 
взаємодію особи-об’єкта із пред’явленим 
подразником. Тому ми можемо стверджу-
вати, що результат проведення будь-якого 
психологічного експерименту є позитив-
ним. В той же час, першочерговим за-
вданням психологічного експерименту 
є отримання саме доказової інформації, 
що, беручи до уваги специфіку його про-
ведення, стає можливим виключно в разі 
добровільного погодження на її надання 
самої особи-об’єкта.

Оскільки погодження є вольовим ак-
том, опосередкованим готовністю особи 
до його здійснення, який має властивість 
формуватись під впливом зовнішніх фак-
торів, в даному разі дій слідчого щодо 
пред’явлення одного адекватного подраз-
ника в багатьох випадках є недостатнім. 
Тому, розглядаючи психологічний екс-
перимент, ми вважаємо за доцільне роз-
ділити його на простий, який полягає у 
пред’явленні одного адекватного подраз-
ника, що має безпосереднє відношення до 
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події злочину, та складний, що передбачає 
почергове або одночасне пред’явлення 
кількох подразників, які мають безпосе-
реднє або опосередковане відношення до 
встановлюваної події. Крім матеріальних 
предметів (речей, документів, фотокарток) 
та інших інформаційних одиниць (імена, 
прізвиська, назви, запахи, звуки), які мо-
гли потрапити у поле діяльності особи 
в ході емоційно насиченої ситуації (вчи-
нення злочину чи іншої неправомірної дії 
або спостереження за вчиненням злочину 
чи іншою неправомірною дією), до таких 
подразників ми відносимо позу, жести, мі-
міку слідчого, комунікативні конструкти, 
спрямовані на переконання або заохочення 
особи-об’єкта.

Головним критерієм для обрання як 
основного так і додаткових або допоміж-
них подразників, а також способу, місця 
та часу їх пред’явлення, слугує характе-
ристика особи-об’єкта, яка включає біоло-
гічні, психологічні та соціальні ознаки, що 
можуть бути встановлені слідчим само-
стійно. Ознаки в свою чергу поділяються 
на беззаперечні (наприклад, стать, вік, сі-
мейний стан, посада тощо) та припустимі 
(наприклад, тип темпераменту, соціальна 
адаптованість, ступінь агресивності тощо), 
причому максимальна об’єктивність 
оцінки отриманої психофізіологічної реак-
ції забезпечується посиланням саме на без-
заперечні ознаки.

Спираючись на дослідження та-
ких фахівців з поведінкової психології як 
Б.Г. Ананьєв, Т.В. Бендас, Ш. Бурн, Д. Грей, 
В.В. Козлов, Є.П. Ільїн, Дж. Роллс, В.Б. Ша-
парь, Н.О. Шухова, ми прийшли до висно-
вку, що фундаментальною ознакою особи, 
яка дозволяє прогнозувати її поведінку, є 
стать або, у більш широкому розумінні – 
гендерна належність.

В криміналістиці проблема гендерної 
належності досить поверхово розглянута в 
контексті тактики проведення слідчих дій, 
побудованих на вербальній взаємодії слід-
чого із процесуальними опонентами. Зна-
чення статі особи при допиті вказане в ро-

ботах О.Л. Баева, В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкина, 
П.Д. Біленчука, В.Г. Гончаренка, А.В. Ду-
лова, Г.Г. Зуйкова, В.В. Мозякова, О.І. Ро-
щина, М.О. Селіванова, В.О. Образцова, 
Г.О. Омельченка, М.П. Яблокова та ін. 

Більш ґрунтовні теоретичні дослі-
дження фактора гендерної належності 
були наведені в роботі М.С. Боєнко «Пси-
хологічна характеристика особи жінки, 
що вживає наркотики, та її врахування у 
виховній діяльності в місцях позбавлення 
волі» (1990), у дисертаційних досліджен-
нях Ю.А. Комова «Особливості розслі-
дування насильницьких та корисливо-на-
сильницьких злочинів, вчинених жінками» 
(1992), К.А. Ісаєвої «Тактичні особливості 
допиту жінок-підозрюваних та обвинува-
чених» (1995), а також в окремих статтях, 
надрукованих у наукових виданнях у формі 
рекомендації щодо проведення слідчих дій 
[напр., 5, 7–9]. 

На практиці теорія про те, що емо-
ційність осіб-об’єктів психологічного 
впливу жіночої статі, підсилена приєм-
ними спогадами минулого життя, зокрема, 
і особистісно значущим ароматом парфуму 
(встановленим слідчим заздалегідь), має 
сприяти штучному формуванню готов-
ності особи до зміни напряму діяльності, 
була підтверджена М.М. Китаєвим, який у 
період з 1974 по 1990 рр. провів понад 40 
допитів жінок, заарештованих за вчинення 
тяжких злочинів, із застосуванням арома-
тів парфумів [6, 291–297].

Водночас, ми вважаємо, що в бага-
тьох дослідженнях відсутня дедукційна 
прив’язка загальних закономірностей до 
окремих випадків. Тому при розробці 
тактики психологічного експерименту 
в досудовому розслідуванні з врахуван-
ням гендерної належності особи, виникає 
необхідність розглядати процес його про-
ведення паралельно із аспектами гендеру.

До цих аспектів, зокрема, відносяться 
хромосомний набір, ендокринна система, 
генетичні характеристики, що визначають 
формування таких психофізіологічних від-
мінностей, як, скажімо, перевага нервової 
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системи осіб жіночої статі у рухливості 
збудження при меншій стресостійкості 
[3, 9]. Це пояснюється більш повільним 
поверненням деяких фізіологічних пара-
метрів, зокрема, секреції кортизолу (гор-
мону стресу), до рівня норми. Поряд з цим,  
інтенсивне наростання рівня збудження 
забезпечує швидку загальну активацію 
жіночого організму [2, 39, 40]. Тому в пе-
реважній більшості випадків проведення 
психологічного експерименту, об’єктом 
якого є особа жіночої статі, вимагає офіцій-
ної обстановки, яка дозволить забезпечити 
відносну ізоляцію від впливу сторонніх 
подразників та сприятиме зосередженню 
особи на процесі взаємодії зі слідчим. В 
разі необхідності проведення психоло-
гічного експерименту в іншому місці (за 
місцем проживання, роботи, навчання) до-
цільним є ініціювання попередньої зустрічі 
в аналогічних умовах з метою оцінки емо-
ційності особи, її реакції на ті чи інші сто-
ронні подразники (присутність родичів, 
колег по роботі), ступінь готовності до 
взаємодії. Якщо немає нагальної потреби, 
ми не рекомендуємо проводити психоло-
гічний експеримент в умовах «випадкової» 
зустрічі або на місці злочину, оскільки емо-
ційні прояви, що матимуть місце в даному 
випадку, можуть бути невірно інтерпрето-
вані слідчим.

При обранні адекватного подразника 
слід зупинитись на невеликих яскравих 
або особисто значущих для особи пред-
метах (прикраса, аксесуар, предмет об-
становки, фотокартка, документ), корот-
ких комунікативних конструктах, інших 
інформаційних одиницях (звук, запах), які 
можуть мати безпосереднє або опосеред-
коване відношення до встановлюваної по-
дії. Вводити подразник в поле діяльності 
особи необхідно без прямої вказівки на 
нього. Гарантією того, що особа-об’єкт 
вступить у взаємодію (побачить, почує, 
відчує) з пред’явленим подразником слугу-
ють  висновки вчених щодо переваги осіб 
жіночої статі у точності сприйняття, спо-
стережливості та увазі до деталей [10]. 

Важливим моментом, на який ми ре-
комендуємо звернути увагу, є необхідність 
у обранні одразу кількох подразників різ-
них за своєю природою, причому безпо-
середньо або опосередковано відноситись 
до встановлюваної події може лише один 
подразник, який ми класифікуємо як осно-
вний. До кола інших подразників (додат-
кових) потрібно включити такі, джерелом 
яких є особи-учасники психологічного 
експерименту. Мова йде про поєднання 
зовнішніх подразників, джерелом яких є 
слідчий (кінесичні, гаптичні, паралінвіс-
тичні, екстралінгвістичні, окулексичні, 
проксемічні прояви) та внутрішніх, дже-
релом яких є особа-об’єкт (її здогади, 
припущення переживання). Подразники 
мають пред’являтися за принципом дина-
мізму, що передбачає негайне слідування 
пред’явлення одного подразника за іншим. 
Наприклад, за необхідності зовнішнього 
впливу, побачивши, що особа-об’єкт всту-
пила у взаємодію із основним подразником 
(побачила – напрям погляду, почула, від-
чула – зміна пози, поява непритаманних 
рухів, нахил голови/тулуба до джерела 
звуку) (1-й подразник), слідчий може по-
дати корпус вперед із розгортанням в бік 
особи (2-й подразник), скоротити дис-
танцію (3-й подразник), ввести мовний 
конструкт, який, в залежності від мети 
психологічного експерименту, може мати 
відношення до встановлюваної події («Чи 
не пригадує особа...?», «Чи не бажає вка-
зати...?»), до учасників встановлюваної 
події («Чи не могла належати річ комусь зі 
знайомих особи?» або питання за схемою 
«Якби не, то»: «Якби підозрюваний не буз 
знайомий особі, то вона б надала іншу ін-
формацію?», «Якби можна було вчинити 
інакше, то...?»), до подразника («Чи не зна-
йома особі річ, ім’я, запах, звук?») або до 
самої особи-об’єкта (нагадування про її 
позитивні якості, рідних та близьких) (4-й 
подразник), злегка доторкнутись до руки 
або плеча особи (5-й подразник) [4, 33–36].

Особливої уваги потребують кілька 
окремих моментів. По-перше, психологіч-
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ний експеримент зовнішнього впливу буде 
результативнішим у разі його застосування 
до особи жіночої статі з метою допомоги у 
пригадуванні інформації або виявлення ін-
формації в разі, коли особа не є виконави-
цею злочину, а надана нею інформація не 
зможе спричинити їй істотної шкоди. По-
друге, перевагу зовнішньому впливу слід 
віддати в разі проведення психологічного 
експерименту відносно особи із флегма-
тичним або сангвіністичним темперамен-
том. По-третє, проводячи психологічний 
експеримент відносно особи, потерпілої 
від насильницького злочину, особливо від 
зґвалтування, слідчому чоловічої статі, як 
правило, слід утриматись від надмірного 
скорочення дистанції і, тим паче від так-
тильного контакту, в той час, як слідчому 
жіночої статі не лише доцільно, а іноді й 
необхідно проводити такі дії.

За необхідності внутрішнього впливу, 
слідчий, зауваживши, що особа вступила 
у взаємодію із основним подразником (1-й 
подразник), може застосувати прийом «за-
лишення наодинці» – замовкнути, іміту-
ючи роздумування (2-й подразник), пере-
ключити увагу на інше (гортання сторінок 
справи, розмова по телефону, записування 
в блокнот) (3-й подразник), збільшити 
дистанцію (встати з-за столу, підійти до 
вікна) (4-й подразник), перервати зоро-
вий контакт (відвернутись до вікна) (5-по-
дразник), залишаючи таким чином особу у 
необізнаності щодо подальшого розвитку 
подій із тим, щоб вона здогадувалась або 
припускала зв’язок між такою поведінкою 
слідчого та основним подразником (6-й по-
дразник).

Також при проведенні психологічного 
експерименту відносно особи-об’єкта жі-
ночої статі слідчим можуть бути застосо-
вані:

1) прийоми інформаційного впливу, а 
саме: демонстрація – доведення до відо-
ма реципієнта інформації, спрямованої на 
його переконання; переконання – комуні-
кативний процес, метою якого є викликати 
зміни у відношенні або поведінці реципі-

єнта, через передачу повідомлення, в кон-
тексті якого реципієнт має певний ступінь 
вибору;  спонукання – створення для реци-
пієнта умов, за яких він має чинити певні 
дії;  попередження – повідомлення реци-
пієнта про можливість настання для нього 
наслідків негативного характеру;  ізолю-
вання – штучне обмеження інформаційних 
систем реципієнта; інформаційне переза-
вантаження – надання одночасно більшої 
кількості інформації, ніж може сприйня-
ти реципієнт, з одночасним зниженням її 
якості; дозування – надання меншої кіль-
кості інформації для сприйняття реципі-
єнтом при збільшенні якості інформації;  
переорієнтування емоцій – спрямування 
емоцій реципієнта на інші обставини або 
об’єкти; психологічна інверсія – акценту-
вання уваги реципієнта на поточних або 
другорядних питаннях; створення образів 
– формування у свідомості реципієнта об-
разів обставин, подій, осіб в цілому [8, 11; 
9, 62–63];

2) прийоми ситуаційного впливу, тобто 
штучне створення ситуації пред’явлення 
адекватного подразника самим слідчим, 
або використання ситуації, що склалась 
при проведенні психологічного експери-
менту за обставин, які від слідчого не за-
лежать; 

3) прийоми впливу провідних мотивів 
особи-об’єкта, застосування яких передба-
чає рефлексію слідчим мотивів діяльності 
опонента та перехід на новий емоційний 
рівень шляхом формування провідного 
мотиву, який, крім функцій спонукання та 
спрямованості діяльності, формує особли-
ву сенсоутворювальну функцію, що надає 
цілям, діям, настановам певний особистіс-
ний сенс, тобто свідоме внутрішнє виправ-
дання діяльності [1, 276].

Дослідження з допомогою ядерного 
магнітного резонансу показали, що в осіб 
чоловічої статі емоційна активність більш 
латералізована внаслідок специфіки вза-
ємодії лівої та правої півкулі мозку, що 
пояснюється меншою, у порівнянні з осо-
бами жіночої статі, величиною задньої по-
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рожнини мозолістого тіла [2 39–42]. Від-
повідно до цього, фахівці із поведінкової 
психології приходять до висновку, що в 
осіб чоловічої статі можливо виокремити 
деякі особливості сприйняття, збереження 
та відтворення інформації. Так, особа чо-
ловічої статі схильна до сприйняття си-
туації в цілому, за нижчого рівня спосте-
режливості. Водночас, під час стресової 
ситуації спостережливість загострюються. 
Крім цього, особа чоловічої статі пере-
важає у координації рухів та орієнтації у 
просторі, однак інтенсивність психофізіо-
логічних відповідей на емоційні стимули є 
нижчою [10].

Тому обирати основний адекватний по-
дразник доцільно з числа тих, які прямо 
відносяться до встановлюваної події, учас-
ників події або самої особи-об’єкта. Це 
мають бути примітні, значущі предмети 
(знаряддя злочину, об’єкт посягання, річ, 
що належала учасникам події, документ, 
фотокартка), конкретизовані комунікативні 
конструкти (імена, назви, запитання) або 
ситуаційні комплекси (забезпечення при-
сутності підозрюваного на місці злочину, 
створення ситуації «випадкової» зустрічі 
або запрошення свідка на місце, з якого він 
чув/бачив або міг чути/бачити подію, яка 
відбулась). Прицьому, якщо немає нагаль-
ної необхідності, слід уникати подразників 
особистісного характеру (аромат жіночого 
парфуму, фотокартка, мелодія), оскільки 
реакція особи на такий подразник може 
бути невірно інтерпретованою.

При пред’явленні матеріального (пред-
мета, речі, документа) адекватного подраз-
ника ми рекомендуємо розмістити його у 
такій позиції, яка б дозволяла прямо або 
опосередковано вказати на нього. Скажімо, 
подразник, розміщений у безпосередній 
близькості від особи-об’єкта, може бути 
прикритий ганчіркою або газетою, яку 
слідчий відкине у слушну мить. Також по-
дразник може бути пред’явлений частково 
(так, щоб особа бачила лише його частину) 
або (в разі пред’явлення невеликого пред-
мета загального вжитку – олівця, ручки, 

візитівки, фотокартки, довідки) серед 
однорідних предметів. Вказівкою на по-
дразник може бути погляд слідчого, порух 
руки тощо. За необхідності, слідчий може 
підійти до подразника або вказати дією на 
невідомий подразник (наприклад, пере-
сунути речі в місці знаходження сховки в 
присутності особи-об’єкту). 

Вказівка на комунікативний подразник 
може бути здійснена за правилом Гомера 
(задавання питань, що опосередковано від-
носяться до події – задавання нейтральних 
питань – задавання одного запитання, яке 
безпосередньо відноситься до встановлю-
ваного факту), правилом Сократа (перед 
головним питанням задати два простих, які 
вимагають ствердної відповіді), шляхом по-
становки питань із виключенням третього 
(«Якщо Ви не були ..., то Ви були?»), поста-
новки питань за схемою «Якби не, то».

Так само, як і при проведенні психо-
логічного експерименту відносно особи 
жіночої статі, психологічний експеримент, 
об’єктом якого є особа чоловічої статі, 
може потребувати пред’явлення не одного, 
а кількох подразників. Особливо це є ак-
туальним при проведенні психологічного 
експерименту за відсутності впевненості 
слідчого у тому, що обраний ним подраз-
ник буде достатнім для визнання особою 
психофізіологічної реакції (особа, яка нео-
дноразово притягалась до кримінальної 
відповідальності) або відносно особи, яка з 
тих чи інших причин змінила надані раніше 
показання. В даному випадку, так само як 
і основний подразник, додаткові подраз-
ники мають прямо відноситись до факту, 
що встановлюється. Це можуть бути свід-
чення інших осіб, які підтверджують або 
спростовують окремі факти, або попередні 
свідчення самої особи-об’єкта, матеріальні 
предмети з місця події або речі, які могли 
належати особам-учасникам встановлюва-
ної події як предметно належні (тобто ті 
самі або подібні до них), так і предметно 
неналежні (підібрані навмання). 

Розглянемо приклад взаємодії слід-
чого з особою-об’єктом чоловічої статі, 
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що включає пред’явлення кількох подраз-
ників: «Ви стверджували, що коли знахо-
дились (вказівка на місце) (1-й подразник 
– показання особи), що підтверджується 
показаннями N (2-й подразник), то бачили, 
як із приміщення навпроти виходив чоло-
вік у зеленій куртці. У цій? (Демонстрація 
куртки, раніше підготованої слідчим) (3-й 
подразник)». Як бачимо, останній, тобто 
матеріальний подразник (куртка), може 
бути як еквівалентний дійсному пред-
мету, «присутньому» на місці події, так і 
не співпадати із ним, причому, в багатьох 
випадках, неспівпадіння може виявитись 
більш бажаним, оскільки надана без роз-
думів негативна відповідь особи-об’єкта 
одразу породжує питання «А звідки Вам 
це відомо?», що відповідає принципу дина-
мізму, притаманному не лише психологіч-
ному експерименту, а й взаємодії слідчого 
із особою в цілому, в контексті якої він про-
водиться.

Також, до кола додаткових подразників 
можна віднести і зовнішні прояви слід-
чого. Однак на відміну  від ситуації взаємо-
дії слідчого із особою жіночої статі, в ході 
якої подібні прояви використовуються у 
міжособистісній площині з метою впливу 
на емоційний рівень опонента, при взаємо-
дії з особою чоловічої статі зовнішні про-
яви слідчого мають зосереджуватись у ін-
формаційній площині, ілюструючи надану 
ним інформацію. Так, вимога може бути 
підкреслена рухами вертикального спря-
мування, напруженою позою з поданням 
корпусу трохи вперед. Очікування може 
характеризуватись розслабленням корпусу 
при деякому відхилянні назад, вільною по-
зою при прямому погляді. 

В той же час, при взаємодії двох осіб 
чоловічої статі (слідчого та особи-об’єкта), 
ми рекомендуємо слідчому уникати «поз 
агресії» – надмірного скорочення дистан-
ції при локалізації зорового рівня вище, 
ніж зоровий рівень опонента («погляд 
згори»), що штучно створюється при си-
дінні особи-об’єкта та стоянні слідчого. 
Як правило, особою із сильною психікою 

подібна поведінка розцінюється як напад, 
а особою із слабкою психікою – як непра-
вомірний тиск, що в будь-якому разі може 
вплинути на об’єктивність психофізіоло-
гічних проявів. Так само ми не рекомен-
дуємо надмірно скорочувати дистанцію, 
а також застосовувати тактильні контакти 
і слідчому жіночої статі, оскільки подібна 
поведінка може бути або невірно розціне-
ною особою-об’єктом, або може спрово-
кувати надмірні емоційні прояви, що не 
дозволять виокремити психофізіологічну 
реакцію на адекватний подразник.

З іншого боку, комунікативні кон-
структи, що містять  накази, вимоги, за-
борони, які виконують функцію контролю 
поведінки та настанов особи, підкріплення 
та спрямування цих настанов у потрібному 
напрямі, а також функцію примусу по від-
ношенню до суб’єкта впливу будуть сприй-
няті респондентом належним чином.

Крім зазначених прийомів, в ході вза-
ємодії слідчий може застосувати:

1) прийоми впливу винагороди, яка 
може бути зовнішньою та внутрішньою. В 
контексті кримінального процесу, зовніш-
ня винагорода для особи-об’єкта психоло-
гічного експерименту полягає в уникненні, 
заміні або пом’якшенні кримінальної від-
повідальності за вчинену дію, відповідно 
до чого особа отримує можливість зберег-
ти наявне соціальне становище, свободу 
пересування, інші позиції, які вона обіймає 
у тій чи іншій сфері діяльності;

2) прийоми впливу професійних знань, 
які полягають у демонстрації слідчим 
особі-об’єкту психологічного експеримен-
ту сукупності теоретичних та наукових ві-
домостей, а також обізнаності у предметі 
розслідування, необхідних для якісного 
виконання посадових обов’язків, що пере-
важно досягається шляхом: використання 
термінів, як широко розповсюджених, так 
і вузько-спеціальних; найменування осіб, 
задіяних у психологічному експерименті 
по професії, функції, яку вони виконують, 
соціальному статусу; коментування проце-
суальних дій, які вже були проведенні або 
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проводитимуться за участі особи-об’єкта у 
відповідності із її подальшою лінією пове-
дінки [8, 14].

Підводячи підсумки, зазначимо, що 
психологічний експеримент в досудовому 
розслідуванні вимагає індивідуалізованого 
підходу, який включає в себе багато різно-
планових аспектів. До них слід віднести 
технічні і технологічні можливості про-
ведення, процесуальну компетенцію слід-
чого, його психологічні та комунікативні 
навички, здатність до рефлексії, а також 
криміналістичну характеристику особи-

об’єкта, умови взаємодії тощо. Зважаючи 
на це, гендерна належність особи-об’єкта 
не є визначальним фактором у попере-
дньому плануванні та проведенні психо-
логічного експерименту. Однак загальні 
механізми поведінки, опосередковані 
біологічними, психологічними та соціаль-
ними чинниками, притаманними чолові-
чій та жіночій статі, дозволяють не лише 
спрогнозувати ступінь емоційності тих чи 
інших психологічних проявів, а й орієн-
тують слідчого у інтерпретації отриманої 
психофізіологічної реакції.
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Судова реформа в Україні призвела до 
суттєвого підвищення вимог судів до про-
ведення експертиз. Це визначається динамі-
кою кількісного росту суддівського корпусу 
й органів досудового розслідування, роз-
витком законодавства (прийняттям нових 
Кримінального процесуального кодексу, 
Кодексу адміністративного судочинства 
України, Господарського процесуального 
кодексу та ін.), практичним забезпеченням 
прав і свобод громадян. Сучасне законодав-
ство України в межах здійснюваної правової 
реформи направлене також на підвищення 
ролі й переоцінку значущості інституту 
судових експертиз, без яких не може бути 
ефективно проведене досудове розсліду-
вання у кримінальному провадженні. Ви-
криття винних та забезпечення правильного 
застосування закону з тим щоб кожний, хто 
вчинив злочин, був притягнутий до відпові-
дальності і жоден невинний не був покара-
ний, вимагає неухильного додержання ви-
мог закону про всебічну й повну перевірку 
всіх доказів щодо винуватості особи у вчи-
ненні злочинів. У зв’язку з цим призначення 
та проведення експертиз є засобом забезпе-
чення об’єктивності, повноти і всебічності 
як досудового розслідування, так і судового 
слідства, гарантом обґрунтованості обвину-
вачення. 

Зміна законодавства про адвокатуру, 
підвищення статусу адвоката як суб’єкта 
доказування й впровадження в судочин-
ство змагальних начал потребує розвитку 
положень і висновків, пов’язаних з вико-
ристанням спеціальних знань сторонами та 
їхніми представниками в кримінальному 
судочинстві. Аналіз Кримінального про-
цесуального кодексу, Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» дає 
змогу зробити висновок щодо посилення 
гарантій прав громадян в судочинстві та 
розширення можливостей участі сторін та 
їх представників в процесі доказування, 
котре визначене самим принципом зма-
гальності та рівноправності сторін. Від-
повідно до ч. 2 ст. 22 КПК, сторони кримі-
нального провадження мають рівні права 
на збирання та подання до суду речей, до-
кументів, інших доказів, клопотань, скарг, 
а також на реалізацію інших процесуаль-
них прав, передбачених цим Кодексом. 

Адвокат, як і експерт, має спеціальний 
суб’єктно-правовий статус, що накла-
дає на нього особливу відповідальність 
у добросовісному захисті законних прав 
та інтересів довірителів. Відповідно до 
ст. 20 Закону України «Про адвокатуру 
і адвокатсь ку діяльність» адвокат має 
право вчиняти будь-які дії, не заборонені 
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законом, правилами адвокатської етики 
та договором про надання правової допо-
моги, необхідні для належного виконання 
договору про надання правової допомоги 
[3]. Одним із засобів, яким адвокат не по-
винен нехтувати при здійсненні своєї про-
фесійної діяльності, є допомога експерта 
(спеціаліста), тобто особи, яка володіє спе-
ціальними знаннями в різноманітних галу-
зях науки, техніки, мистецтва або ремесла, 
– в межах вирішення необхідних питань 
при виконанні прийнятого доручення на 
захист. Необхідно констатувати, що на 
практиці адвокат має справу з експертами 
й спеціалістами різноманітної спеціалізації 
й профілю, у зв’язку з чим для правильної 
й обґрунтованої постановки питань й під-
готовки відповідних клопотань необхідно 
в кожному конкретному випадку користу-
ватися спеціальною літературою й, в осо-
бливо складних випадках, консультаціями 
із спеціалістами необхідного профілю. 
Особливо ретельно необхідно підходити 
до вибору експерта (спеціаліста) з точки 
зору судової перспективи й судової оцінки 
доказів, а також відсутності конкуренції 
одних видів доказів з іншими.

Експертиза не єдина форма застосу-
вання суб’єктами судово-експертної ді-
яльності спеціальних знань в судочинстві. 
Співробітник експертного підрозділу чи 
судово-експертної установи, беручи участь 
в проведенні слідчих (розшукових) дій, та-
кож використовує свої спеціальні знання. 
Це зумовлює наявність певних збіжнос-
тей в процесуальному статусі спеціаліста і 
експерта. Експерт і спеціаліст як суб’єкти 
діяльності, що пов’язана із застосуванням 
спеціальних знань, повинні володіти та-
кими знаннями, бути незацікавленими в 
результатах кримінального провадження. 
Проте між експертом і спеціалістом як 
суб’єктами діяльності, що спрямована на 
надання допомоги слідству, існують істотні 
відмінності. Експерт на підставі проведе-
ного дослідження складає висновок, який 
є самостійним джерелом доказів, а спеці-
аліст надає слідчому лише консультативну 

допомогу в межах проведення слідчої 
(розшукової) дії, і висновки, які містяться 
в роз’ясненнях спеціаліста, не мають зна-
чення доказів. З цього приводу І.П. Коно-
ненко та Г.М. Надгорний слушно звертають 
увагу на те, що знання спеціаліста можуть 
бути застосовані для виявлення лише та-
ких слідів, ознак, властивостей тощо, в іс-
нуванні яких можна переконатися шляхом 
безпосереднього спостереження. Саме 
тому відомості щодо фактів, виявлених 
спеціалістом, можуть бути зафіксовані в 
протоколі слідчої або судової дії. Якщо ж 
слідчого чи суд цікавлять факти, для вста-
новлення яких необхідно на підставі ви-
користання спеціальних знань проводити 
дослідження і оцінювати ознаки й власти-
вості, що зафіксовані в протоколі слідчої 
чи судової дії, то треба призначати експер-
тизу [5, 11–12].

В криміналістичній і процесуальній 
літературі виокремлюють процесуальну і 
непроцесуальну форми використання спе-
ціальних знань. На наш погляд, в основі 
поділу форм використання спеціальних 
знань в кримінальному судочинстві пови-
нен бути такий критерій як доказове зна-
чення результату використання спеціаль-
них знань у досудовому розслідуванні та 
судовому розгляді матеріалів криміналь-
них проваджень. 

Процесуальним законодавством Укра-
їни передбачена, зокрема, консультативна 
діяльність спеціаліста. Так, у відповідності 
до ч. 1 ст. 71 КПК України, «спеціалістом 
у кримінальному провадженні є особа, яка 
володіє спеціальними знаннями та нави-
чками застосування технічних та інших за-
собів і може надавати консультації під час 
досудового розслідування й судового роз-
гляду з питань, що потребують відповід-
них спеціальних знань і навичок» [4, 206]. 
Спеціаліст які консультант – фігура в су-
дочинстві відносно нова, і ця сторона ді-
яльності обізнаної особи задіяна далеко не 
повною мірою.

Довідково-консультативна форма вико-
ристання спеціальних знань може застосо-
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вуватися сторонами та їх представниками 
в ході збирання доказів. Наприклад, спеці-
аліст може вказати адвокату на об’єкти, ко-
трі в майбутньому можуть набути статусу 
речових доказів. Формулювання права спе-
ціаліста звертати увагу сторони, яка його 
залучила, на характерні обставини чи осо-
бливості речей і документів якраз і наголо-
шує на тому, що пов’язане з можливістю 
виявити під час проведення процесуальних 
дій тільки завдяки спеціальним знанням і 
навичкам спеціаліста – в чому полягають 
характерні обставини чи особливості до-
сліджуваних речей і документів [4, 208].

В практичній діяльності захисника у 
конкретному кримінальному провадженні 
виникають питання щодо необхідності 
проведення експертного дослідження в 
конкретній ситуації і з’ясування того, що 
тягне за собою обов’язкове призначення 
експертизи в цьому випадку, або ж до-
статньо лише консультації спеціаліста. 
Залучена обізнана особа у першому ви-
падку констатує необхідність призначення 
експертизи, а в другому – надає необхідну 
консультацію. Якщо проведення експерт-
ного дослідження є необхідним, але на 
сучасному етапі розвитку науки і техніки 
ще не створено тієї методики, викорис-
тання котрої дозволило б дати відповіді 
на питання, які цікавлять сторону захисту, 
обізнаний в цій частині спеціаліст вкаже 
на дану обставину. Отже, приречена на 
безрезультатність експертиза не буде при-
значена, що дасть змогу зекономити до-
волі значні кошти й час. У тому випадку, 
якщо необхідні для проведення експерт-
них досліджень методики і технічні засоби 
об’єктивно існують, спеціалістом буде ви-
значено клас, рід та вид експертизи, яку 
необхідно призначити.

Відповідно до ч. 2 ст. 243 КПК, сторона 
захисту має право самостійно залучати 
експертів на договірних умовах для прове-
дення експертизи, а ч. 3 цієї ж статті перед-
бачено, що експерт може бути залучений 
слідчим суддею за клопотанням сторони 
захисту у випадках та в порядку, перед-

бачених ст. 244 КПК України. Ці норми 
КПК передбачають можливість сторони 
захисту обирати експерта для проведення 
експертизи. В такому випадку адвокат 
може звернутися до спеціаліста за кон-
сультацією стосовно вибору експерта або 
експертної установи. Адже ніхто, окрім 
спеціаліста, краще не обізнаний про про-
фесійні можливості своїх колег. Ці знання 
дозволять спеціалісту запропонувати сто-
роні захисту як експертну установу ту, де 
у штаті є співробітники, професійна під-
готовка яких дозволить провести необхідні 
дослідження на сучасному рівні. Якщо ж 
для проведення експертного дослідження 
необхідно застосовувати технічні засоби, 
спеціаліст доведе до відома адвоката ін-
формацію про те, що необхідні для прове-
дення експертизи обладнання, інструменти 
знаходяться у належному технічному стані 
й сертифіковані, калібровані й перевірені. 
О.Ю. Бутирін цілком слушно підкреслює, 
що відсутність відомостей у висновку екс-
перта щодо калібровки, сертифікації та пе-
ревірки використаного обладнання формує 
обґрунтовані сумніви щодо достовірності 
отриманих в результаті інструментальних 
досліджень висновків [1, 72].

Консультативну допомогу спеціаліста 
сторона захисту може отримати і у випад-
ках, коли виникає питання, чи достатньо 
для проведення конкретного експертного 
дослідження знань експерта однієї спеці-
альності, або ж є необхідність призначення 
комплексної експертизи. В деяких випадках 
для проведення експертизи буде достат-
ньо знань експерта однієї спеціальності, 
але проведення її буде доволі тривалим в 
зв’язку із значним обсягом досліджень, які 
необхідно провести. В таких випадках спе-
ціаліст може запропонувати стороні захисту 
клопотати про проведення комісійної екс-
пертизи, що передбачає проведення дослі-
джень двома чи більше експертами однієї 
спеціальності. Це дасть змогу оптимізувати 
строки проведення експертизи. 

Певну допомогу адвокату може надати 
спеціаліст й у правильному формулюванні 
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питань, які підлягають постановці перед 
експертом. Безумовно, що право пропону-
вати ці питання й остаточно формулювати 
їх здійснює сторона, яка призначає екс-
пертизу (сторона обвинувачення або сто-
рона захисту). Проте лише спеціаліст може 
спланувати майбутнє дослідження з тією 
деталізацією й послідовністю, знання яких 
необхідне для підготовки переліку питань, 
які не потребують в наступному зміни їх 
порядку та змісту. Трапляються випадки, 
коли перед експертом ставлять питання, 
які виходять за своїм змістом за межі його 
спеціальних знань. Участь спеціаліста у 
формулюванні питань дасть змогу виклю-
чити цей недолік практики.

Ще одним з видів консультативної до-
помоги спеціаліста є визначення повного 
переліку документів, які необхідно надати у 
розпорядження експерту. Це надасть змогу 
своєчасно проінформувати сторони кри-
мінального провадження про такі матері-
али, що відсутні в даний момент, але вкрай 
необхідні для проведення дослідження. 
Своєчасне консультування в цій частині 
дозволить вже на даному етапі виконати 
дії, необхідні для забезпечення повноти 
документальної доказової бази і водночас 
скоротить час на заяву та задоволення кло-
потань експерта про надання йому додатко-
вих матеріалів. На цьому ж етапі може бути 
встановлено, що документів, які необхідні 
експертові, в силу тих або інших причин 
взагалі не існує, і своєчасно проінформова-
ний експерт не буде даремно витрачати час 
на підготовку відповідного клопотання та 
безперспективне очікування його задово-
лення стороною, яка призначила експертизу.

Відповідно до ч. 2 ст. 243 КПК Укра-
їни сторона захисту має право самостійно 
залучати експертів на договірних умовах 
для проведення експертизи, у тому числі 
й обов’язкової. В цьому випадку виникає 
потреба у консультації спеціаліста щодо 
грошових витрат, пов’язаних з проведен-
ням експертизи. Безумовно, що точної 
суми спеціаліст не може назвати, але з 
урахуванням видів, складності та терміну 

проведення дослідження орієнтовна вар-
тість експертизи може бути встановлена. 
Названа спеціалістом вартість майбутніх 
витрат в деяких випадках може змусити 
сторону захисту звернутися з клопотанням 
про залучення експерта до слідчого судді.

В окремих випадках в процесі екс-
пертного дослідження виникає потреба у 
повній або частковій зміні функціональ-
них, естетичних або інших властивостей 
об’єкта експертизи. В таких випадках спе-
ціаліст може заздалегідь передбачити на-
слідки деструктивного впливу на спірний 
об’єкт в ході проведення його натурних до-
сліджень. Здійснення таких дій пов’язане 
як з додатковими фінансовими витратами, 
так і з порушенням цілісності спірного 
об’єкта. Це може бути мотивом відмови від 
проведення експертизи. 

Частиною 2 ст. 71 КПК України перед-
бачена можливість залучення спеціаліста 
для надання безпосередньої технічної до-
помоги (фотографування, складення схем, 
планів, креслень, відбір зразків для прове-
дення експертизи тощо) сторонами кримі-
нального провадження і судом під час судо-
вого розгляду. Як відомо, процес збирання 
доказів передбачає здійснення сторонами 
кримінального провадження певних дій, 
зокрема: пошук і виявлення доказів, фік-
сацію доказової інформації, вилучення і 
збереження доказів для їх наступного до-
слідження, всебічне дослідження різно-
манітних сторін та властивостей доказів, 
оцінку й використання отриманих доказів 
в ході доказування у кримінальному прова-
дженні. Частиною 2 ст. 22 КПК України за-
кріплено рівність прав сторін на збирання 
та подання до суду речей, документів, ін-
ших доказів. Проте, як слушно зазначає 
В.Т. Нор, сторона захисту фактично по-
збавлена рівної можливості щодо збирання 
та подання доказів. Захисник може лише 
ініціювати перед слідчим, прокурором, 
слідчим суддею проведення слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшу-
кових) дій з метою одержання сприятливої 
для захисту доказової інформації. Врахо-
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вуючи те, що під час досудового розслі-
дування захисник перебуває у нерівному 
становищі в порівнянні зі стороною об-
винувачення, оскільки позбавлений права 
вчиняти слідчі (розшукові) дії, суд під час 
підготовчого провадження та слідчий суддя 
в ході досудового розслідування сприяють 
захиснику у реалізації його права на зби-
рання і подання доказів [4, 84, 85]. Сторона 
захисту може заявляти клопотання щодо 
залучення до проведення слідчої (розшу-
кової) дії спеціаліста певного профілю. 
Під час досудового розслідування злочинів 
слідчі мають справу як з традиційними для 
криміналістики, так і з нетрадиційними 
слідами злочинної діяльності та речовими 
доказами. В таких випадках для правиль-
ної підготовки і організації слідчої дії, ви-
явлення й оцінки всіх обставин, що мають 
значення для кримінального провадження, 
правильного відбору тих об’єктів, що 
пов’язані з підготовкою і вчиненням зло-
чину, лише базової юридичної підготовки 
слідчого може бути не достатньо. З метою 
забезпечення належної ефективності окре-
мих слідчих (розшукових) дій бажаною, а 
то й обов’язковою слід вважати участь в 
проведенні відповідної дії спеціаліста. За-
вдання спеціаліста полягає в тому, щоб на 
підставі своїх знань він надавав сприяння 
слідчому у виявленні й вилученні слідів 
злочину, предметів та документів, що мо-
жуть бути речовими доказами у криміналь-
ному провадженні, і з цією метою брав ак-
тивну участь в процесуальній дії. Вже на 
етапі проведення слідчої дії спеціаліст до-
помагає слідчому здійснити попереднє до-
слідження виявлених об’єктів з метою ви-
значення в них ознак та властивостей, що 
мають доказове значення у кримінальному 
провадженні, водночас не завдаючи шкоди 
їм, не змінюючи їх стану і маючи на увазі, 
що в наступному для поглибленого дослі-
дження таких об’єктів може бути призна-
чено судову експертизу.

До початку слідчої (розшукової) дії, в 
якій бере участь спеціаліст, слідчий пови-
нен особисто пересвідчитися в його особі, 

з’ясувати його відношення до підозрюва-
ного або потерпілого. Якщо як спеціаліста 
запрошено співробітника державного екс-
пертного закладу, то питання щодо його 
компетенції вирішує керівник цього за-
кладу. За необхідності у спеціаліста до 
початку проведення слідчої (розшукової) 
дії може бути відібрано підписку про не-
розголошення відомостей, які становлять 
державну, банківську таємницю або таєм-
ницю слідства, якщо вони стануть відо-
мими спеціалісту в зв’язку з його участю 
в проведенні слідчої дії. Так, наприклад, 
участь спеціаліста в проведенні слід-
чих (розшукових) дій, як форма застосу-
вання спеціальних знань у розслідуванні 
комп’ютерних злочинів, має на меті на-
дання допомоги слідчому у визначенні 
статусу комп’ютерного об’єкта, зокрема й 
віднесення до категорії машинного носія 
інформації, його стану, конструктивного 
призначення та особливостей, наявності 
ознак чи слідів впливу на машинні носії 
інформації чи інформацію, що міститься 
на них. Поради спеціаліста, висловлені 
слідчому під час проведення слідчої (роз-
шукової) дії можуть стосуватися визна-
чення порядку виявлення й дослідження 
комп’ютерних об’єктів, фіксації їх стану, 
можливості та доцільності вилучення всіх 
або окремих комп’ютерних об’єктів, а в 
разі здійснення таких дій – належного па-
кування та створення умов для надійного 
зберігання з метою забезпечення ціліс-
ності й недоступності для сторонніх осіб 
збереженої інформації. Якщо у слідчого 
не було можливості залучити спеціаліста 
до проведення слідчої (розшукової) дії, 
то не зайвим буде звернення до відповід-
них фахівців в найкоротший термін після 
проведення слідчої дії для отримання кон-
сультацій з приводу повноти здійснених 
слідчим дії та оцінки отриманих результа-
тів. Важливо, щоб спеціаліст не лише мав 
спеціальні знання в галузі інформаційних 
технологій та комп’ютерної техніки, але й 
мав достатні навички їх застосування на 
практиці. Потрібно також, щоб застосу-
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вання спеціальних знань цим учасником 
кримінального судочинства і результати 
їх застосування були зрозумілими і до-
ступними для безпосереднього сприйняття 
всіма учасниками слідчої (розшукової) дії. 
Спеціаліст повинен також звертати увагу 
слідчого на обставини, що пов’язані з ви-
явленням, фіксацією й вилученням дока-
зів, давати пояснення з приводу здійснених 
ним дій та отриманих внаслідок цього ре-
зультатів. Під час огляду місця події спеці-
аліст може надати допомогу у виявленні не 
лише комп’ютерних засобів, апаратного, 
програмного та інформаційного забезпе-
чення, але й документації, записів користу-
вачів та інших об’єктів, які можуть містити 
значущу інформацію. Також спеціаліст до-
помагає правильно описати дії слідчого з 
виявлення комп’ютерних об’єктів, вказати 
їх правильні назви. Під час проведення 
обшуку допомога спеціаліста полягає у 
розв’язанні питань щодо комплектації ви-
явлених комп’ютерних засобів, уточнення 
їх складових, що підлягають вилученню. 
Крім того, спеціаліст бере участь в паку-
ванні і підготовці вилучених об’єктів до 
транспортування і зберігання [2, 153–155].

В разі участі в такій слідчій дії як до-
пит спеціаліст має право ставити запи-
тання учасникам процесуальної дії, але 
ці питання повинні мати лише технічний 
характер, стосуватися конкретної проце-
суальної дії, не виходити за межі визна-
ченого слідчим предмета допиту і не мати 
характеру окремого допиту підозрюваного, 
потерпілого або свідка. Ставити запитання 
учаснику процесуальної дії з приводу по-
дій, очевидцем або учасником яких була 
особа, має право лише слідчий. 

Оскільки доказування в судочинстві 
спрямоване на встановлення фактів ми-
нулого, відомості про які потрапляють до 
слідчого у вигляді інформації, що потребує 
спеціального виявлення, фіксації, дослі-
дження і витлумачення, то встановлення 
цих фактів є практично неможливим без 
використання даних природничих і техніч-
них наук. Залучення на службу правосуддю 

цих даних повинно здійснюватися голо-
вним чином через експертизу, яка дає змогу 
впроваджувати у судочинство досягнення 
науки та техніки і водночас є засобом на-
укового пояснення фактів. Експертиза зна-
чною мірою підвищує надійність і доказову 
силу зібраних у справі матеріалів, забезпе-
чує повноту й всебічність дослідження об-
ставин та встановлення об’єктивної істини. 
Приймаючи рішення щодо призначення 
різноманітних експертиз у кримінальних 
провадженнях, особа, яка залучає експерта, 
повинна знати можливості й порядок про-
ведення таких експертних досліджень. 
Необхідною умовою застосування спеці-
альних знань є неухильне дотримання ви-
мог процесуального законодавства в разі 
призначення судової експертизи, що перед-
бачає підготовку матеріалів на експертизу, 
її провадження як в державних і не держав-
них експертних установах, так і поза екс-
пертними установами. 

Під час ознайомлення з висновком 
експерта адвокат повинен звертати увагу 
передусім на те, чи має особа, яка надала 
експертний висновок органам досудо-
вого розслідування, суду статус судового 
експерта як такий. У разі виникнення 
будь-яких обґрунтованих сумнівів з цього 
питання адвокат повинен звертатися з від-
повідним письмовим запитом на адресу 
Міністерства юстиції України щодо на-
дання відомостей з Державного реєстру 
атестованих судових експертів України про 
те, якого числа, місяця, року, на підставі рі-
шення якої саме експертно-кваліфікаційної 
комісії, за якою саме експертною спеціаль-
ністю чи експертними спеціальностями 
відповідна особа включена до бази даних 
цього Реєстру або виключена з нього.

Важливим з точки зору перевірки до-
стовірності висновків експертів є питання 
щодо публікації експертних методик та їх 
обговорення науковою спільнотою. Про-
ведення судових експертиз лише на основі 
знань в галузі науки, техніки, мистецтва 
або ремесла без посилання на опубліковані 
методичні праці в галузі судово-експерт-
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ного дослідження є серйозною підставою 
для сумнівів у вірогідності отриманих ре-
зультатів. Знання адвокатом основ мето-
дики проведення й тактики призначення 
судових експертиз має важливе значення 
не лише для правильної оцінки висновку 
експерта у експертизі, що проведена за іні-
ціативою сторони обвинувачення, а й для 
прояву власної ініціативи з призначення 
експертизи за угодою або заяви клопо-
тання перед слідчим суддею про призна-
чення експертизи. 

Отже, допомога експерта (спеціаліста) 
в досудовому розслідуванні або ж в межах 

судового розгляду кримінального прова-
дження є безцінною. Саме прогнозування 
розвитку ситуації в межах правового ана-
лізу разом з висновком обізнаної особи з 
конкретної прикладної проблематики да-
ють той ефект, який дозволяє прийняти сво-
єчасні та ефективні заходи для вирішення 
конфлікту до суду, обрання правильної й 
обґрунтованої позиції сторони захисту в 
межах прийнятого доручення (складання 
грамотного й обґрунтованого позову) або 
отримання об’єктивного доказу в межах 
будь-якого кримінального провадження. 
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РеЗюМе
В статье рассматриваются проблемы привлечения специалистов и экспертов адвока-

тами в процессе досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных про-
изводств. Описаны возможности использования консультационной деятельности спе-
циалистов, особенности участия специалистов в следственных (розыскных) действиях, 
проблемы назначения экспертиз стороной защиты. 

SUmmarY
The article deals with the aspects of inviting specialists and experts by the attorneys into the 

process of pretrial investigation and trial hearing of criminal prosecutions. The possibilities of 
the usage of specialists’ tuitions are defined. The emphasis is made on the participation.
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Глава 20 КПК України розкриває по-
няття, сутність та встановлює порядок 
проведення слідчих (розшукових) дій, що 
можуть бути здійснені під час досудового 
розслідування у кримінальному прова-
дженні. В окремих випадках ці питання, 
не маючи чіткого й однозначного законо-
давчого вирішення, стають предметом на-
укових спорів і окремих теоретичних роз-
робок, викликають потребу роз’яснення 
чи уточнення деяких підходів законодавця 
до формулювання положень тієї або іншої 
процесуальної норми. Такими є й питання, 
які виникають під час аналізу та оцінки 
статей 228 та 229 КПК України, якими вре-
гульовано порядок пред’явлення для впіз-
нання особи та речей. Даючи нормативне 
визначення процесів і встановлюючи поря-
док проведення слідчих (розшукових) дій, 
які мають значні збіжності в їх природі, 
пов’язаній з реалізацією психологічних 
процесів узнавання того чи іншого об’єкта 
особою, яка його сприймала раніше, ці дві 
статті мали б бути викладені у спільному 
ключі, а відмінності повинні були б бути 
зумовлені лише особливостями загальної 
природи об’єктів, які пред’являють для 
впізнання – особа або річ. Проте зазначені 
статті чинного КПК, які розкривають про-
цесуальні аспекти проведення впізнання, 
доволі істотно різняться за їх змістом, а 

отже й сутність та порядок впізнання може 
сприйматися не однозначно. Зазначене зу-
мовлює потребу докладного аналізу й зі-
ставлення окремих положень процесуаль-
них норм, якими на сьогодні врегульовано 
впізнання у вітчизняному кримінальному 
судочинстві.

Пред’явлення для впізнання як засіб 
отримання криміналістичної інформації 
у практиці збирання доказів відомий вже 
давно. Але до того, як набути теперішнього 
вигляду і стати окремою слідчою (розшу-
ковою) дією, впізнання пройшло тривалий 
шлях свого розвитку, організаційного фор-
мування, удосконалення, законодавчого 
визнання та процесуального закріплення і 
відповідного кримінально-процесуального 
регулювання й тактико-криміналістичного 
забезпечення. Розкриваючи значення впіз-
нання в процесі доказування, М.С. Строго-
вич вказував на те, що цей прийом відомий 
протягом тисячоліть, він існував у кримі-
нально-процесуальних системах усіх часів 
і народів [4, 318].

Щоправда, спочатку впізнання розгля-
дали лише як одне із завдань проведення 
допиту і узнавання об’єктів впізнання від-
бувалося під час їх пред’явлення особі, яка 
їх сприймала раніше і яку про це допиту-
вали, що й оформлювали протоколом до-
питу. Лише в середині 50-х років минулого 

В.А. КолеСниК,
доктор юридичних наук, професор
(Академія адвокатури України)

деякІ проблемнІ питання 
пред’явлення особи та 
речей для впІзнання за 
чинним кпк україни 

Ключові слова: досудове розслідування, слідча (розшукова) дія, процесуальний порядок, 
пред’явлення для впізнання, впізнання особи, впізнання речі.

в.А. колесник

 © в.А. колесник, 2013.



вісник Академії адвокатури україни

164

число 1(26) 2013.

століття з’явилися окремі видання, в яких 
розглядають порядок і прийоми прове-
дення впізнання як окремої, а не пов’язаної 
із допитом слідчої дії. Одним з таких ви-
дань є робота Г.І. Кочарова «Впізнання 
на попередньому слідстві», що вийшла в 
1955 р. В ній розглядається окреме про-
цесуальне значення пред’явлення для впіз-
нання, питання його підготовки, в окремих 
главах висвітлюються такі види впізнання 
як пред’явлення для впізнання людей, 
пред’явлення для впізнання речей і тварин, 
впізнання за фотографічними знімками. 
Автор цієї наукової праці доволі перекон-
ливо обґрунтував самостійний характер 
впізнання як окремої слідчої дії та з до-
статньою обґрунтованістю довів, що його 
не можна розглядати ні з процесуальних, ні 
з криміналістичних позицій як одну з форм 
допиту свідка [1, 4–5]. 

Проте в Україні, як й в інших рес-
публіках колишнього СРСР, аж до при-
йняття кримінально-процесуальних кодек-
сів радянських республік (1959–1961 рр.) 
пред’явлення для впізнання процесуальним 
законом не регламентувалось взагалі. На 
той час слідча практика використовувала 
різноманітні форми впізнання осіб (пере-
важно – злочинців) і предметів (переважно 
– знарядь злочину чи предметів злочинного 
посягання), які не суперечили загальним 
принципам кримінального процесу [3, 5].

Після нормативного закріплення впіз-
нання окремою слідчою дією, усіма на-
уковцями й практиками визнано, що 
пред’явлення для впізнання особи та інших 
об’єктів як самостійна слідча дія є важли-
вим засобом збирання доказової інформа-
ції, а також дає змогу перевірити показання 
осіб, які допитані (потерпілого, свідка, під-
озрюваного), висунути й перевірити слідчі 
версії, отримати нові та перевірити існуючі 
докази у кримінальному провадженні.

На сьогодні пред’явлення для впіз-
нання має відповідну процесуальну 
урегульованість в чинному Криміналь-
ному процесуальному кодексі України 
(ст.ст. 228–232 КПК) і є досить розповсю-

дженою в практиці досудового розсліду-
вання слідчою (розшуковою) дією. Але в 
науковій літературі вчені до визначення по-
няття та розуміння сутності пред’явлення 
для впізнання, тлумачення процесуальних 
вимог і правил, тактичних прийомів його 
підготовки й проведення та фіксування 
отриманих результатів і їх оцінки все ще 
підходять по-різному.

На нашу думку, процесуальний поря-
док пред’явлення для впізнання повинен за 
будь-яких умов враховувати, насамперед, 
психічні процеси, які відбуваються під час 
проведення даної слідчої (розшукової) дії, 
а також мету проведення впізнання. Сут-
ність даної слідчої дії полягає у тому, що 
особі, яка впізнає, пред’являють об’єкти, 
образи яких вона порівнює з уявними обра-
зами тих об’єктів, які спостерігала і сприй-
мала раніше і ознаки яких зберігаються в 
пам’яті. На цій підставі робиться висно-
вок про їх тотожність, подібність або від-
мінність чи віднесеність до певної групи 
подібних об’єктів. До того ж, у цих випад-
ках не має принципового значення, якими 
саме є ці об’єкти, образ яких порівнюється 
з об’єктом впізнання, – живими особами, 
їх фотографічними чи відеографічними зо-
браженнями, речами або їх зображеннями. 
Загальна й основна мета пред’явлення для 
впізнання полягає в отриманні доказів, які 
являють собою фактичні дані, що встанов-
лені на підставі висновку одного з учас-
ників процесу про результати проведеної 
ним ідентифікації – тотожність, схожість 
або відмінність осіб чи речей, представле-
них для ознайомлення під час впізнання, 
з ознаками об’єктів, що збереглися в його 
пам’яті.

Важливою передумовою проведення 
впізнання є встановлення слідчим, про-
курором того, що зовнішній вигляд, при-
кмети та інші ознаки об’єктів впізнання 
особою, яка впізнає, були дійсно сприй-
няті, зберігаються в її пам’яті, можуть 
бути відтворені подумки і на основі цього 
можна здійснити порівняння уявного об-
разу раніше сприйнятого об’єкта з образом 
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пред’явленого під час проведення впіз-
нання. Чинний КПК не вказує на підстави 
для проведення впізнання ні особи, ні ре-
чей. В ст. 228 «Пред’явлення особи для 
впізнання» та в ст. 229 «Пред’явлення ре-
чей для впізнання» встановлено порядок, 
послідовність дій учасників впізнання як 
слідчої (розшукової) дії, але не вказано на 
підстави для її проведення. Отже, підстави 
для проведення впізнання випливають не 
із змісту чи букви, а із духу закону, а також 
із сутності та завдань конкретного кримі-
нального провадження. На нашу думку, у 
підставах проведення даної слідчої (роз-
шукової) дії слід враховувати дві складові: 
наявність потреби у впізнанні особи чи 
речей для вирішення завдань криміналь-
ного провадження та можливість узна-
вання особою, що впізнає, об’єкта, який 
сприймався нею раніше. До того ж такі 
підстави повинні мати юридичний харак-
тер, що визначає наявність суб’єкта впіз-
нання; протоколу його допиту з описанням 
прикмет і особливостей об’єкта впізнання 
та обставин, за яких він сприймався осо-
бою; наявність на час проведення слідчої 
(розшукової) дії об’єкта впізнання чи його 
зображення, яке передає істотні ознаки, та 
інших об’єктів, що пред’являються разом 
з ним (за винятком передбачених законом 
випадків пред’явлення об’єкта впізнання у 
однині). Під фактичними підставами слід 
розуміти наявність у слідчого, прокурора 
даних процесуального та непроцесуаль-
ного характеру, які дозволяють дійти ви-
сновку про необхідність (доцільність) та 
можливість проведення цієї слідчої (роз-
шукової) дії [2, 500]. Така «можливість» 
спирається водночас на бажання особи, 
яка впізнає, взяти добровільну участь у 
проведенні впізнання як окремої слідчої 
(розшукової) дії. 

Ось чому важливе значення у отриманні 
підстав для проведення впізнання має про-
ведення попереднього допиту особи, яка 
впізнає. Це є передумовою для проведення 
впізнання і така передумова визначена нор-
мативно, а отже, є обов’язковою. Але дана 

нормативна вимога у процесуальних нор-
мах вітчизняного КПК сформульована не 
зовсім вдало, до того ж має різне читання 
щодо впізнання особи або ж впізнання ре-
чей. 

Так, у відповідності з вимогами ч. 1 
ст. 228 КПК, «Перед тим, як пред’явити 
особу для впізнання, слідчий, прокурор 
попередньо з’ясовує, чи може особа, яка 
впізнає, впізнати цю особу, опитує її про 
зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а 
також про обставини, за яких вона бачила 
цю особу, про що складає протокол. Якщо 
особа заявляє, що вона не може назвати 
прикмети, за якими впізнає особу, проте 
може впізнати її за сукупністю ознак, у 
протоколі зазначається, за сукупністю яких 
саме ознак вона може впізнати особу». 
Обов’язок попереднього з’ясування мож-
ливості проведення впізнання особи по-
кладається законодавцем на слідчого, 
прокурора. Під час якої саме слідчої дії 
повинно відбуватися таке «з’ясування», 
законодавець не вказує, але, з огляду на 
потребу складання «протоколу» та поста-
новки запитань, слід вважати, що попере-
дньо слідчий, прокурор повинен допитати 
особу, яка впізнає, а не здійснювати таке 
«з’ясування» під час проведення впізнання 
як слідчої (розшукової) дії до початку фак-
тичного пред’явлення об’єкта. Не вказано 
в нормативному приписі й на те, що треба 
обов’язково з’ясовувати не лише «чи може 
особа впізнати», а й те, «чи бажає особа 
взяти участь у впізнанні». Адже «змога» 
і «бажання» особи не завжди взаємно зу-
мовлені, а тому, як свідчить практика, 
особи, які можуть упізнати об’єкт, доволі 
часто відмовляються брати участь у про-
веденні впізнання за різних мотивів, і при-
мушувати їх до цього не можна. 

До впізнання речей законодавець за-
стосував дещо інші підходи. Відповідно 
до положень ч. 1 ст. 229 КПК, «Перед тим, 
як пред’явити для впізнання річ, слідчий, 
прокурор або захисник спочатку запитує  в 
особи, яка впізнає, чи може вона впізнати 
цю річ, опитує про ознаки цієї речі і об-
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ставини, за яких вона цю річ бачила, про 
що складається протокол. Якщо особа за-
являє, що вона не може назвати ознаки, за 
якими впізнає річ, проте може впізнати її 
за сукупністю ознак, особа, яка проводить 
процесуальну дію (скрізь виділено нами – 
В.К.), зазначає це у протоколі». 

Як бачимо, дві процесуальні норми, 
якими врегульовано порядок проведення 
впізнання, містять по-різному викладені 
обов’язкові вимоги щодо підготовки до 
проведення цієї слідчої (розшукової) дії, 
якщо об’єктами впізнання виступають 
різні за природою об’єкти – особа чи речі. 
Збіжність спостерігаємо лише в тому, що 
ні в ст. 228, ні в ст. 229 КПК не вказано на 
те, що «з’ясування», «запитування», «опи-
тування» до початку проведення впізнання 
і особи, і речей має відбуватися під час 
окремої слідчої (розшукової) дії – допиту 
особи, яка впізнає. Такою особою може ви-
ступати свідок, потерпілий, підозрюваний 
як очевидець, що сприймав певну особу чи 
річ раніше.

Буквальне розуміння змісту зазна-
чених статей КПК може привести до не-
правильного висновку про те, що захис-
ник має право ставити запитання під час 
попереднього допиту особи, яка впізнає 
тільки річ, але не іншу особу. Таке ж ви-
кривлене розуміння може скластися сто-
совно того, що «сукупність яких саме 
ознак …» в разі неможливості особи, яка 
впізнає, назвати конкретні ознаки об’єкта, 
треба з’ясовувати та відображати в про-
токолі лише відносно ознак особи, яку 
пред’являють для впізнання, і не треба 
описувати в протоколі попереднього до-
питу сукупність таких ознак речі. Зазна-
чення в послідовному переліку слідчого, 
прокурора, захисника в ч. 1 ст. 229 КПК 
серед осіб, що запитують особу, яка впіз-
нає, та безособова вказівка на те, що про-
токол «складається» із покладанням цього 
обов’язку на особу, «яка проводить проце-
суальну дію», може скласти враження, що 
таку процесуальну дію має право провести 
й сам захисник без слідчого чи прокурора. 

Водночас відсутність в ст. 228 КПК згадки 
про захисника як учасника слідчої (розшу-
кової) дії, що має право задавати під час 
допиту запитання особі, яка впізнає, з при-
воду встановлення зовнішнього вигляду 
і прикмет особи, яку впізнають, створює 
враження, що захисника до такого допиту 
не допускають взагалі або ж впізнання 
речі можна проводити із свідками, потер-
пілими та підозрюваними, останні з яких 
мають право на запрошення захисника, а 
впізнання особи можна здійснювати тільки 
із свідками та потерпілими, яким захисник 
не потрібен. Такий підхід посягає на право 
підозрюваних мати захисника та на права 
захисника як повноцінного і правомірного 
учасника кримінального процесу.

Частини перші ст. 228 та ст. 229 КПК 
вказують на потребу з’ясування до початку 
впізнання обставин, за яких особа, що впіз-
нає, «бачила цю особу» чи «цю річ бачила». 
Проте будь-яка особа чи річ можуть сприй-
матися людьми не лише зором, а й на дотик 
(тактильно), а особа, на додаток до того, 
ще й за голосом. І зазвичай у сприйнятті 
та запам’ятовуванні будь-яких об’єктів бе-
руть участь всі органи відчуття людини, а 
не лише її зір. Навколишнє сприймається 
особою цілісно, формуючи при цьому уза-
гальнений уявний образ об’єкта в його 
різноманітних проявах. Окрім того, особи 
з тяжкими вадами зору сприймають пред-
мети навколишнього світу тактильно, ви-
значаючи при цьому найдрібніші їх деталі 
і можуть упізнати на дотик як певну кон-
кретну річ, так і особу, ознаки рис обличчя 
якої були сприйняті. Більш за те, у відпо-
відності до вимог ч. 9 ст. 228, «… впіз-
нання за голосом повинно здійснюватися 
поза візуальним контактом між особою, 
що впізнає, та особами, які пред’явлені 
для впізнання». Отже, ця частина ст. 228 
КПК виключає можливість задіяти зорове 
сприйняття під час проведення впізнання 
особи за голосом, натомість частина перша 
цієї ж статті зобов’язує з’ясовувати обста-
вини, за яких «бачили цю особу». І тому, на 
нашу думку, під час допиту особи, яка впіз-
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нає, треба з’ясовувати обставини, за яких 
певний об’єкт було сприйнято, а не за яких 
його бачили очевидці. Оцінка того, які 
саме відчуття переважали під час сприй-
няття об’єкта, впливатиме і на підготовку 
до проведення слідчої (розшукової) дії, і на 
оцінку результатів впізнання слідчим, про-
курором, судом.

Частиною 6 ст. 228 КПК передбачено, 
що впізнання особи може провадитися за 
фотознімками, матеріалами відеозапису. 
Можливості пред’явлення речей для впіз-
нання за фотознімками чи матеріалами 
відеозапису процесуальними нормами не 
передбачено. Але сучасний рівень розви-
тку технічних засобів фотозйомки й ві-
деозапису дає можливість зафіксувати й 
передати найдрібніші деталі зображення 
найрізноманітніших об’єктів, зокрема й 
речей, а не тільки осіб, що робить резуль-
тати впізнання таких об’єктів за їх зо-
браженнями достовірними. В той же час 
пред’явлення для впізнання особи чи речей 
не в їхньому натуральному вигляді, а за фо-
тографічним чи відеографічним зображен-
ням може бути зумовленим не лише відсут-
ністю об’єкта впізнання в розпорядженні 
органів досудового розслідування на мо-
мент проведення слідчої (розшукової) дій, 
а й тактичними міркуваннями. Тому про-
цесуальне відкидання можливості прове-
дення впізнання речі за фотознімками чи 
матеріалами відеозапису є безпідставним.

Висновки. Це тільки окремі із заува-
жень щодо формулювання деяких проце-
суальних норм чинного КПК, які можна 
висловити і які варті на увагу. Безумовним 
є те, що як загалом кримінальне процесу-
альне законодавство України, так і окремі 
з його норм сьогодні ще далекі або не зо-
всім відповідають вимогам досконалості. 
Законодавчій практиці відомі способи ви-

правлення помилок і внесення уточнень до 
діючих норм шляхом внесення додатків, 
доповнень, виправлень до окремих статей, 
розроблення і прийняття нових статей та 
відміни існуючих. Очевидно, такі події в 
реалізації норм КПК України відбувати-
муться в недалекому майбутньому. Проте 
зараз науковцям і практикам варто ще раз 
звернутися до осмислення чинних норм 
КПК, їх наукового тлумачення з тим, щоб 
неоднаковість розуміння процесуальних 
норм не призводила до порушень прав 
учасників кримінального судочинства і не 
створювала умов для зловживань з боку 
будь-кого з його учасників.

Загальні процесуальні вимоги до про-
ведення пред’явлення для впізнання особи 
та речей полягають у такому.

1 Впізнанню повинна обов’язково пе-
редувати окрема слідча (розшукова) дія 
– допит особи, яка впізнає, під час якого 
обов’язково з’ясовують питання: щодо зо-
внішнього вигляду і прикмет та особливих 
ознак об’єкта впізнання; про обставини, за 
яких об’єкт впізнання сприймався раніше; 
якщо об’єкт може бути впізнано за сукуп-
ністю ознак, то в протоколі допиту зазнача-
ється за сукупністю яких саме ознак може 
відбутися впізнання; чи може і чи бажає 
особа взяти участь у впізнанні.

2. Проведення попереднього допиту 
особи, яка впізнає, і складання протоколу 
допиту здійснює слідчий, прокурор як 
процесуально уповноважена особа. В про-
веденні такого допиту може брати участь 
захисник, який користується при цьому 
усіма наданими йому правами.

3. Слід визнати можливим проведення 
пред’явлення речей для впізнання за їх фо-
тознімками чи матеріалами відеозапису, 
якщо таке впізнання проводиться з додер-
жанням вимог, зазначених у ст. 229 КПК.

Список літератури:

1.  Кочаров Г.и. Опознание на предварительном следствии / Г.И. Кочаров. – М.: Госю-
риздат, 1955. – 84 с.

в.А. колесник



вісник Академії адвокатури україни

168

число 1(26) 2013.

2.  Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [за 
заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила]. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

3.  Самошина З.Г. Вопросы теории и практики предъявления для опознания на пред-
варительном следствии: учеб. пособие / З.Г. Самошина. – М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1976. – 90 с.

4.  Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. – М.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1958. – 704 с.

РеЗюМе
Рассматриваются проблемные аспекты процессуального урегулирования предъяв-

ления для опознания личности и вещей в соответствии с нормами действующего УПК 
Украины. Автор отстаивает позицию единообразного и общего процессуального подхода 
к порядку опознания личности и вещей как объектов опознания.

SammarY
The problematic aspects of procedural regulation for identification of the person and her 

things in accordance with the norms of current criminal Code of Ukraine. The author defends 
the position of unified and general procedural approach to identification of the person and her 
things as the objects of identification.

Рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики

Подано 20.01.2013.



169

Сьогодні в умовах становлення ринко-
вих відносин та складних змін, які відбу-
ваються в окремих галузях господарської 
діяльності в Україні, здійснювати проти-
дію вчиненню злочинів у сфері господарю-
вання можна лише за умови використання 
правоохоронними органами спеціальних 
знань і такої їх форми як призначення та 
проведення судових економічних експер-
тиз. Судово-економічна експертиза дослі-
джує виробничу і фінансово-господарську 
діяльність підприємств з різною формою 
власності в разі допущення збитків, не-
стачі, крадіжки матеріальних цінностей чи 
грошових коштів, безгосподарності й ви-
явлення інших негативних явищ, які стали 
об’єктом розслідування правоохоронних 
органів. 

Особливого значення в розкритті й роз-
слідуванні злочинів у сфері економіки на-
дають використанню економічних знань. 
Такі знання мають непересічне значення 
і в діяльності підрозділів ДСБЕЗ. До-
слідження інформації в галузі економіки 
завжди потребує застосування саме еко-
номічних знань. Економічну інформацію 
розуміють як сукупність кількісних да-
них, тобто показників, що характеризу-
ють господарську діяльність підприємств, 
установ, організацій [1, 23]. Такі дані, на 

нашу думку, мають і криміналістичне зна-
чення, оскільки вони відображають якісні 
характеристики об’єктів, адже саме якісна 
характеристика економічної діяльності ви-
являє вплив на зміст та форму злочинної 
діяльності в економічній сфері. В еконо-
мічній інформації криміналістику цікав-
лять, насамперед, кількісні дані, що мають 
вираз у цифровому значенні (показники), 
та відомості управлінського характеру, які 
вказують на регулювання діяльністю з реа-
лізації господарських відносин. Коли мова 
йде про організовані злочини в сфері еко-
номіки, то велике значення набуває саме 
друга частина економічної інформації. Її 
вивчення дає змогу відтворити послідов-
ність і стратегічні напрями господарської 
політики, що проводиться на певному 
об’єкті, це також дає можливість зробити 
обґрунтовані висновки про те, прийняття 
безпосередньо яких управлінських рішень 
призвело до отриманих результатів гос-
подарської діяльності і хто конкретно з 
службових осіб має до цього безпосереднє 
відношення. Саме тому, наголошуючи на 
важливості використання допомоги спе-
ціалістів в галузі економічних знань при 
розслідуванні злочинів в сфері економіки, 
І.Я. Фрідман та Ю.С. Сушко підкреслю-
вали, що спеціалісти в галузі економіки в 
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змозі виявляти порушення правил ведення 
бухгалтерського обліку, контролю, засто-
сування нормативів, методики ціноутво-
рення, порядку кредитування, приватизації 
тощо з тим, щоб звернути увагу оператив-
них працівників, слідчого, прокурора, суду 
для наступного впровадження відповідних 
заходів [2, 129]. 

Злочини, що вчиняються на підпри-
ємствах різноманітних форм власності 
у сфері їх фінансово-господарської ді-
яльності, характеризуються сукупністю 
ознак правопорушень, котрі обумовлені 
певною господарською ситуацією, у тіс-
ному зв’язку з причинами та способами їх 
вчинення і приховування. Тому необхідно 
враховувати, що вони можуть бути вияв-
лені експертами, ревізорами та аудиторами 
у вигляді фактичних даних, конкретних за 
часом і простором – документів та речо-
вих матеріалів, котрі, відповідно до кри-
мінально-процесуального закону, можуть 
слугувати підставою для порушення кримі-
нальної справи. До таких ознак можна від-
нести: факти, що свідчать про заняття гос-
подарською чи іншою діяльністю, котра не 
передбачена установчими документами; не 
ведення діяльності, передбаченої установ-
чими документами; порушення порядку 
управління підприємством; порушення по-
рядку обліку, звітності, документообігу, ко-
трі передбачені нормативно-розпорядчими 
актами та установчими документами; 
виявлення нестачі або надлишків матері-
альних цінностей і грошових коштів; не-
повне або неправильне відображення над-
ходження коштів, отриманих прибутків, 
зменшення або перебільшення витрат; не-
правильне або несвоєчасне перерахування 
податків; порушення окремих положень 
нормативних документів з ведення бухгал-
терського обліку; неналежне оформлення 
документами виробничо-господарських, 
фінансових операцій з виконання робіт, 
надання послуг, надходження і витрати 
грошових коштів, виявлення у звітах до-
кументів, що викликають сумніви щодо їх 
змісту чи справжності; порушення порядку 

отримання, обліку, витрат та повернення 
банківських позик; порушення правил і 
порядку здійснення встановленого на під-
приємстві контролю або повна відсутність 
такого контролю, не проведення або про-
ведення з порушенням термінів ревізій, ау-
диту та інших перевірок тощо [3]. 

Документальні сліди злочину пов’язані 
з перетвореннями на рівні первинної реє-
страції операцій, що мають відображення 
в бухгалтерських та інших документах. 
До облікових слідів відносять зміни еко-
номічних показників на рівні документів 
бухгалтерського обліку. Під економічними 
слідами розуміють викривлення або інші 
перетворення економічної інформації, що 
характеризує господарську діяльність пев-
ного об’єкта, викликані впливом події зло-
чину як на власне господарську діяльність, 
так і на якість її відображення в системі 
економічної інформації. Про ознаки таких 
слідів можуть свідчити невідповідності 
між первинними документами чи різними 
екземплярами одного документа, між пер-
винними документами і реальною госпо-
дарською діяльністю, між первинними 
документами і обліком, між даними обліку 
і звітності, між даними в системі звітних 
економічних показників. 

Проведення судово-економічної (бух-
галтерської) експертизи передбачає до-
слідження експертом документів бухгал-
терського, податкового обліку і звітності, 
дослідження документів економічної ді-
яльності підприємств і організацій, до-
кументів, що відображають проведення 
фінансово-кредитних операцій тощо. До 
завдань цієї експертизи відносять доку-
ментальне обґрунтування: розміру нестачі 
або надлишків товарно-матеріальних цін-
ностей і грошових коштів, періоду і місця 
їх утворення; правильності оформлення 
операцій з отримання, збереження, виго-
товлення, реалізації товарно-матеріаль-
них цінностей, основних засобів, надання 
послуг; відображення в обліку грошових 
коштів, цінних паперів; відображення в об-
ліку операцій з нарахування і виплати заро-
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бітної плати і інших виплат; економічних 
збитків, понесених підприємством унаслі-
док несумлінного виконання договірних 
зобов’язань; встановлення відповідності 
чинному законодавству відображення в по-
датковому обліку валових доходів і витрат 
по фінансово-господарських операціях, які 
підлягають оподаткуванню податком на 
прибуток, відображення в податковому об-
ліку податкових зобов’язань і податкового 
кредиту по ПДВ та низку інших завдань, 
розв’язання яких дає можливість встанов-
лення факту злочину, визначення кола осіб, 
причетних до його вчинення, та обставин, 
що сприяли вчиненню злочину.

Отже, предметом економічних експер-
тиз є фактичні дані про допущені правопо-
рушення економічного характеру, зокрема:

 – зловживання у веденні бухгалтер-
ського обліку і контролю, в органі-
зації виробництва, розподілу про-
дукції;

 – порушення методики і нормати-
вів при плануванні, фінансуванні і 
кредитуванні господарської діяль-
ності;

 – спричинення виробничій, підпри-
ємницькій діяльності матеріаль-
ної шкоди або перешкоджання 
своєчасному виявленню фактів, 
які призводять до неефективного, 
збиткового виробництва.

Об’єктом дослідження економічних 
експертиз є інформація, що міститься в 
певних матеріалах оперативних справ, 
первинних зведеннях, звітних бухгалтер-
ських документах, установчих, реєстрацій-
них, договірних, фінансових, банківських, 
планово-економічних, статистичних, реві-
зійних, інвентаризаційних, митних, при-
ватизаційних, податкових та подібних їм 
матеріалах.

Професійна діяльність експерта-еко-
номіста як фахівця полягає у проведенні 
дослідження в різноманітних сферах фі-
нансової та господарської діяльності. На 
вирішення експертизи можуть бути по-
ставлені питання щодо правильності відо-

браження в документах бухгалтерського 
обліку й звітності організації будь-якої 
господарської операції; вартості долі, яка 
належить акціонеру, засновнику, учаснику 
при виході з товариства; динаміки фінансо-
вого стану підприємства за певний період 
та наявності у нього можливості відпові-
дати за покладеними на нього фінансовими 
зобов’язаннями; повноти й своєчасності 
виконання контрагентами умов договорів, 
у тому числі кредитних; правильності на-
рахування й повноти сплати сум податків 
й інших обов’язкових платежів; відповід-
ності порядку нарахування й виплати пре-
міальних сум й дивідендів нормативним 
положенням суб’єкта господарювання 
тощо [4, 540]. Це в рівній мірі стосується як 
експерта, що проводить судово-економічну 
експертизу, так і спеціаліста-економіста, 
який проводить експертне дослідження, 
призначене за завданням співробітників 
підрозділів ДСБЕЗ.

Cудово-експертна діяльність передба-
чає вирішення складних завдань стосовно 
дослідження різних об’єктів за допомогою 
наукових методів, що неможливо без чіткої 
впорядкованості проведення судових екс-
пертиз. Упорядкувати дії експерта можливо 
за наявності відповідних правил. Кожна із 
існуючих на даний час методик експертного 
дослідження являє собою сукупність до-
кладних правил дій суб’єкта дослідження. 
Питання, поставлені перед експертом, ви-
рішуються відповідно до системи певних 
правил (алгоритму) виконання конкрет-
ного експертного дослідження, що зафік-
совані в методиці експертизи або створені 
самим експертом. Доцільно, а у деяких ви-
падках навіть необхідно при вирішенні пи-
тань, поставлених перед експертом-еконо-
містом, застосовувати метод моделювання, 
що дозволить дослідити альтернативні ва-
ріанти проведення господарських операцій 
і визначити їх вплив на фінансово-госпо-
дарський стан підприємства. Результатом 
цього стане складання відповідного висно-
вку експерта, у якому буде визначено, як 
вплине на фінансово-господарський стан 
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підприємства проведення керівництвом 
тієї або іншої господарської операції, укла-
дання того чи іншого контракту (угоди) 
тощо. У практичній діяльності експертів 
повинні використовуватися «гнучкі» алго-
ритми, оскільки в їх розпорядженні немає 
таких конкретних вихідних даних, які є в 
математиків і без яких не можна повною 
мірою застосовувати методи вирішення 
математичних задач. Криміналістичні ал-
горитми допускають різні відхилення, за-
лишають місце для творчих самостійних 
пошуків. Однак навіть «гнучкі» криміна-
лістичні алгоритми містять вказівки на ті 
вихідні дані, які потрібні для вирішення за-
вдання, послідовність дій експерта і деякі 
результати, які варто очікувати після ви-
конання всіх передбачених алгоритмічних 
дій [5, 483, 485].

А.Ю. Ушаков виокремив передумови, 
які впливають на процеси залучення спе-
ціалістів до розслідування злочинів у сфері 
економіки в три групи. Перша передумова 
зумовлена особливостями економічних від-
носин, в котрих вчиняються злочини, друга 
– особливостями способів скоєння цих зло-
чинів, третя – особливостями способів фік-
сації об’єктів, які є носіями слідів злочинів 
у сфері економіки. Перша група передумов 
залучення спеціаліста з’являється у зв’язку 
з необхідністю орієнтування у вузьких пи-
таннях галузей права й економіки. Це має 
прояв в тому, що при виявленні й розслі-
дування економічних злочинів майже за-
вжди виникають питання, які відносяться 
до окремих галузей права або галузей еко-
номічної діяльності, для вирішення яких 
необхідна кваліфікована допомога спеці-
алістів в цих галузях знань. Наприклад, 
більшість норм, які визначають склади зло-
чинів у сфері економічної діяльності, но-
сять банкетний характер і для правильного 
тлумачення вимагають аналізу множини 
нормативних актів, в котрих необхідно 
орієнтуватись в процесі визначення ознак 
злочинних дій при їх виявленні й подаль-
шому розслідуванні. Ці акти регулюють 
сфери цивільного, господарського, банків-

ського, податкового права та різноманітних 
інших галузей економіки. Окрім того, зло-
чини у сфері економіки характеризуються 
зв’язком між собою – скоєння одного зло-
чину у сфері економіки доволі часто супро-
воджується іншим. Інша група передумов 
залучення спеціаліста пов’язана із спосо-
бами скоєння злочинів у сфері економіки. 
Виокремлення її в окрему групу в першу 
чергу зумовлена діяльністю правоохорон-
них органів з виявлення, розслідування у 
попередження злочинів, що вчиняються у 
сфері економічних відносин. Так, відомості 
про способи скоєння злочинів завжди міс-
тять значний обсяг криміналістично зна-
чущої інформації про подію злочину та її 
учасників, що дозволяє зорієнтуватись у 
суті того, що відбулося й визначити опти-
мальні методи розкриття, розслідування 
скоєного злочину та його попередження. 
Безпосередня допомога правоохоронним 
органам в дослідженні способів скоєння 
злочинів у сфері економіки надається спе-
ціалістами шляхом застосування їх профе-
сійних знань. Третя група передумов залу-
чення спеціаліста пов’язана із процедурою 
виявлення, огляду, вилучення, попере-
днього дослідження об’єктів, котрі можуть 
бути носіями слідів злочину. Її поява зумов-
лена специфічною рисою злочинів у сфері 
економіки, яка має вираз в обов’язковому 
відображенні слідів їх скоєння шляхом різ-
них об’єктів – їх носіїв, де без науково-тех-
нічної допомоги спеціалістів неможливо 
обробити значний і різноманітний масив 
інформації й правильно зафіксувати зло-
чинні дій винних осіб [6, 22].

Використання методів економічного 
аналізу під час дослідження є ефективним 
засобом для виявлення окремих невідпо-
відностей, що виявляються в ході еконо-
мічних процесі і одержали своє відобра-
ження в обліковій інформації. Інформацію, 
що використовується для аналізу господар-
ської діяльності, він поділяє на три великі 
групи: дані контролюючих, статистичних і 
фінансово-кредитних органів про роботу 
підприємства, повідомлення в засобах ма-
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сової інформації; дані самого підприєм-
ства – планові документи, інформативна, 
проектно-кошторисна, технологічна і фі-
нансова документація, дані оперативного, 
бухгалтерського і статистичного обліку, 
звітність; додаткові дані – протоколи збо-
рів засновників і акціонерів, інформація, 
одержана від працівників підприємства 
та в ході оперативно-розшукових заходів 
та ін. [7, 419].

Дослідженню при проведенні фінан-
сово-економічної експертизи піддаються 
такі групи об’єктів експертизи: відповідні 
господарські угоди (листи-заявки, угоди, 
контракти); баланси організацій та необ-
хідні додатки до них; облікові регістри, в 
яких накопичуються дані первинних до-
кументів; первинні документи, якими 
власно оформлювалася безпосередня пе-
редача товару; нормативні акти організа-
ції-кредитора з оформлення безнадійної 
дебіторської заборгованості тощо. Також 
необхідно надати судовим експертам інші 
матеріали, що мають відношення до пред-
мету фінансово-економічної експертизи, а 
саме: протоколи обшуків, що засвідчують 
джерела походження відповідних докумен-
тів, наданих на експертизу; неофіційні до-
кументи, наприклад, записи про кількість 
вилученої товарної маси й суми грошей, 
отриманої при її реалізації; показання 

підозрюваного, обвинуваченого й свідків 
(бухгалтерських працівників, юрискон-
сультів, секретарів-референтів, ревізорів 
організації, де вчинене розкрадання та ін.

При призначенні судово-економічних 
експертиз дуже важливо визначити її вид, 
щоб найбільш оперативно і повно надати 
експерту документи, які стосуються по-
дії економічного злочину, що дозволяє 
правильно обрати методи проведення до-
слідження. Залежно від поставленого за-
вдання, експерт обирає комплекс аналітич-
них методів і прийомів, що дозволяє йому 
встановити механізм викривлення фінан-
сових і економічних показників, їх супер-
ечність, невідповідність економічного 
змісту здійснених господарських операцій 
забезпеченню документації тощо.

Висновки. Протидія злочинам у сфері 
економіки зумовлює потребу використання 
спеціальних економічних знань. Під час 
досудового розслідування найбільш поши-
реною формою використання таких знань 
є призначення судово-економічної експер-
тизи слідчим чи прокурором. Користувачі 
таких спеціальних знань, повинні врахо-
вувати відмінності в предметі різних ви-
дів судово-економічної експертизи, колі 
вирішуваних цими експертизами питань, а 
також враховувати їх значення для доказу-
вання в кримінальному судочинстві.
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РеЗюМе 
В статье рассматриваются вопросы, раскрывающие основные задачи судебно-эконо-

мической экспертизы, ее предмет, роль и место в уголовных производствах по преступле-
ниям в экономической сфере. 

SUmmarY
There are the questions in the article that reveal the main tasks of forensic expertise, its 

subject, role and place in counteracting crime in the economic sphere.
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Дослідники історії англійського права 
притримуються думки, що до ХII століття 
в Англії для настання відповідальності за 
заподіяння шкоди достатнім було вчинення 
дій, що викликали її, без врахування будь-
якого психічного стану заподіювача, який 
заслуговує осуду. Однак з часом, під впли-
вом канонічного і римського права суди 
стали вимагати доказів наявності у обви-
нуваченого такого, що заслуговує осуду 
«винуватого стану розуму» (a guilty mind) 
як складової частини злочину, наявність 
якого стало обов’язковим елементом зло-
чину за загальним правом і отримало назву 
мans rea. Mans rea є технічним терміном, 
що вживається тоді, коли необхідно вка-
зати на психічний стан, прямо або непрямо 
виражений у визначенні злочину. 

В законах, як правило, для позначення 
психічного стану, що складає необхідний 
елемент злочину, використовуються слова 
«з наміром», «необережно», «незаконно», 
«з злим наміром», «з злим наміром і не-
законно», «умисно», «свідомо», «знаючи 
і гадаючи», «обманно», «нечесно», «при-
пускаючи», «дозволяючи». Кожна з цих 
характеристик має визначатись в контек-

сті правової норми, тому інколи однакові 
слова, що вживаються законодавцем, мо-
жуть мати різний зміст. У зв’язку з цим по-
стають питання: 

1) який зміст вкладається в поняття 
вини за кримінальним правом Англії? 

2) які форми вини виділяються в кримі-
нальному праві Англії? 

3) який конкретний зміст має кожна 
форма вини?

Зазначені питання в теорії кримі-
нального права досліджували такі вчені, 
як Н. Голованова, І. Козочкін, Н. Кри-
лова, Р. Кросс, Н. Кузнецова, П. Лейленд, 
С. Яценко та інші. 

Англійське кримінальне законодавство 
не містить визначення вини і її форм. Немає 
єдності навіть у переліку форм мans rea. У 
більшості випадків такими вважаються на-
мір, необережність (нерозсудливість), не-
дбалість та винувате знання. 

Намір. Хоча в законодавчих актах і су-
дових рішеннях часто говориться про «на-
мір» вчинити злочин, при цьому вони не 
містять загального або хоча б однотипного 
його визначення. Однак деякі прецеденти, 
створені Палатою лордів, свідчать про 
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спроби з’ясувати, що ж являє собою «на-
мір» на відміну, наприклад, від «мотиву» 
або «бажання».

Показовим в цьому плані є рішення Па-
лати лордів, винесене в 1985 році по справі 
Молоуні, який був визнаний Апеляційним 
судом винуватим в тяжкому вбивстві свого 
вітчима. Суть справи полягала в наступ-
ному. Обвинувачений і його вітчим (обидва 
перебували в стані сильного алкогольного 
сп’яніння) заспорили, хто швидше заря-
дить рушницю і вистрелить. Обвинуваче-
ний зарядив рушницю швидше і після слів 
вітчима, що у нього не вистачить духу ви-
стрелити, не цілячись, натиснув на гачок, 
в результаті чого вітчима було вбито. При 
винесенні рішення, яке пізніше було ска-
совано Палатою лордів, суддя в настанові 
для того, щоб присяжні могли визначити, 
чи був у обвинуваченого намір вчинити 
злочин, запропонував їм керуватись на-
ступним правилом: «людина діє з наміром 
стосовно наслідків свого добровільного 
акту: а) коли вона бажає його настання, 
незалежно від того, передбачає вона віро-
гідність його настання чи ні; б) коли вона 
передбачає, що він настане, незалежно від 
того, бажає вона цього чи ні» [1, 29].

У рішенні Палати лордів зазначалось, 
що це правило більше не повинно застосо-
вуватись стосовно тяжкого вбивства, тобто 
злочину, що вимагає спеціального наміру1. 
При обвинуваченні в тяжкому вбивстві 
mans rea полягає в намірі вбити або заподі-
яти тяжку шкоду. Правило, яким керувався 
суддя, даючи настанову присяжним, озна-
чало, що передбачення вірогідності на-
стання смерті або заподіяння тяжких тілес-
них ушкоджень не є еквівалентом наміру та 
не свідчить про існування наміру викликати 
вказані наслідки. Тому, як було вказано в рі-

1 в англійській судовій практиці і правовій літе-
ратурі інколи вживаються терміни «основний намір» 
(basic intention) і «спеціальний намір» (specific intention). 
вважається, що зі спеціальним наміром вчинюються 
злочини, для яких важлива «спеціальна» мета дії. У за-
коні в такому випадку вказується, наприклад, що особа 
підлягає відповідальності за спричинення поранень з 
метою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

шенні Палати лордів, судді мають уникати 
будь-якого ускладненого поняття «наміру».

Загальноприйнято вважати, що ціле-
спрямованість діяння (незалежно від того, 
вимагає цього конкретна правова норма 
чи ні) не потребує особливого доказування, 
оскільки існує презумпція, згідно з якою 
неправомірне діяння, що вчинюється осуд-
ною і розумною людиною, завжди є актом 
її волі. Тягар спростування цієї презумпції 
лежить на обвинуваченому [2, 593].

 Таким чином, при визначенні наміру в 
англійському кримінальному праві на пер-
ший план висувається вольовий момент, 
мета яку ставить перед собою злочинець. 
Діяння вчинюється з наміром, якщо воно 
є результатом волі, коли особа очікує на-
стання певних наслідків і бажає цього. 
Якщо у особи є мета, вона діє умисно. Від-
сутність такої мети свідчить про те, що 
особа діє необережно, навіть у тому ви-
падку, коли вірогідність вчинення злочину 
велика. Фактор умовності наміру (напри-
клад, коли особа збирається порушити за-
кон при настанні певної події) не виключає 
кримінальної відповідальності.

Необережність. В багатьох випад-
ках при вчиненні злочину необережність 
за англійським правом є формою вини, 
достатньою для настання кримінальної 
відповідальності. Необережність (нероз-
судливість, нерозважливість) часто тлу-
мачиться як ігнорування можливості на-
стання наслідків, яких винуватий не бажає, 
але допускає, діючи з ризиком, або які 
зобов’язаний був усвідомлювати і перед-
бачати їх настання. Отже, «необережність» 
використовується в двох значеннях, які ан-
глійські юристи називають суб’єктивним 
та об’єктивним2.

У першому значенні вона означає 
усвідомлене прийняття невиправданого 

2  Стосовно такого елементу злочину, як «вина», 
термін «суб’єктивний» означає дійсні стандарти по-
ведінки або психічний стан обвинуваченого, термін 
«об’єктивний» передбачає оцінку дій обвинуваченого 
з точки зору стандартів поведінки і психічного стану 
«розумної людини».
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ризику, коли особа діє нерозважливо сто-
совно наслідку свого умисного акту у тому 
разі, якщо вона виконує цей акт, розуміючи 
існування ризику того, що такий наслідок 
може настати і що за всіх цих обставини 
нерозумно для неї приймати такий ризик. 
У другому значенні «необережність» озна-
чає прийняття невиправданого ризику, 
який обвинувачений не усвідомлює, але 
зобов’язаний був усвідомлювати. У цьому 
(об’єктивному) значенні «необережність» 
є еквівалентом недбалості. При цьому ма-
ється на увазі здатність до усвідомлення і 
передбачення не конкретного заподіювача 
шкоди, а будь-якої звичайної розумної лю-
дини. Отже, на думку С. Яценка, для осіб, 
котрим не під силу було усвідомлення і 
передбачення настання шкоди, остання 
інкримінується об’єктивно. Поняття «зви-
чайна розумна людина» в англійському 
праві чітко не визначено.

Недбалість (Negligence3). Як зару-
біжні, так і українські криміналісти від-
мічають, що поняття недбалості є одним 
з найменш визначених понять криміналь-
ного права Англії. Воно виникло і розви-
валось головним чином в судовій прак-
тиці стосовно до розуміння суб’єктивної 
сторони простого вбивства. На думку пе-
реважної більшості англійських суддів, 
недбалість виключає вольовий момент 
– у особи, що вчинює злочин, відсутнє ба-
жання вчинити протиправне діяння і до-
сягти певного результату.

Оскільки недбалість не виходить із 
свідомого вибору, більшість англійських 
криміналістів не вважають її підставою 
кримінальної відповідальності4. У цьому 
основна відмінність недбалості від наміру, 
який характеризується перш за все наяв-
ністю волі, бажання, спрямованих на до-
сягнення протиправних наслідків. Більші 
труднощі виникають при розмежуванні не-
дбалості і необережності [3, 72].

3  цей термін інколи перекладається як «неусві-
домлена необережність» 

4  однак, в судах Корони біля 5% розглядуваних 
кримінальних справ пов’язані з недбалістю.

В кримінальному праві Англії загаль-
новизнано, що особа діє недбало, якщо її 
поведінка стосовно ризику, який припуска-
ється і є прийнятним для розумної людини, 
знаходиться нижче стандартів, дотримання 
яких можна очікувати від такої людини з 
урахуванням існування названого ризику.

Ризик, зрозумілий розумній людині, 
може стосуватись наслідків поведінки особи 
або обставин, за наявності яких він виникає. 

Обвинувачений проявляє недбалість до 
наслідків своєї дії або бездіяльності, якщо: 

1) розумна людина повинна була пе-
редбачати виникнення ризику; 

2) обвинувачений або не передбачає 
ризику і не здійснює дій для того, щоб його 
уникнути, або передбачаючи ризик, нама-
гається уникнути його чи здійснює дії, які 
не відповідають стандарту поведінки, яку 
слід очікувати від розумної людини за та-
ких обставин.

Недбалість стосовно наслідків тягне 
за собою кримінальну відповідальність в 
рідкісних випадках. Приклад такої відпо-
відальності можна знайти в Законі про за-
хист від залякування 1997 року (ст. 4(1)), 
яким встановлена відповідальність за заля-
кування людей під загрозою застосування 
насильства. В цьому Законі передбачено, 
що особа, яка своєю поведінкою викли-
кає у іншої людини страх (принаймні два 
рази) того, що проти неї буде використано 
насильство, винувата у вчиненні злочину, 
якщо вона знає або повинна знати, що її 
поведінка викликає у іншої людини страх 
в кожному з цих двох випадків.

За загальним правом злочином, де не-
дбалість стосовно наслідків може потягти 
за собою кримінальну відповідальність є 
просте вбивство (нормою загального права 
передбачено, що недбалість має бути гру-
бою) і pablic nuisance.5

5 «Рablic nuisance» – місдімінор (менш небез-
печний злочин) загального права, що передбачає кри-
мінальну відповідальність за дії, пов’язані, наприклад, 
з заподіянням незручностей оточуючим, створенням 
перешкод в користуванні, наприклад, суспільними шля-
хами тощо.
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Прийнято вважати, що обвинувачений 
виявляє недбалість по відношенню до об-
ставин, що пов’язані з його поведінкою, 
якщо він повинен був усвідомлювати їх іс-
нування в тих випадках, коли розумна лю-
дина має думати про можливість існування 
ризику. 

При встановленні відповідальності за 
недбалість стосовно обставин, законодавець 
в цьому разі у статутах зазначає, що особа 
може бути визнана винуватою, коли вона 
мала «розумну причину вважати», «причину 
передбачати» або «причину підозрювати», 
що відповідні обставини існують. Напри-
клад, Закон про державні таємниці 1989 р., 
передбачає відповідальність особи, яка всту-
пає в володіння одним із певних способів 
інформацією, що підлягає захисту від роз-
криття, якщо вона розкриє її без законного 
повноваження, знаючи або маючи розумну 
причину думати, що вона (інформація) не 
підлягає розкриттю відповідно до Закону і 
що вона (інформація) надійшла в її (особи) 
розпорядження одним із трьох способів. Від-
повідно до Закону про вогнепальну зброю 
1968 р., злочином буде вважатись продаж 
будь-якої вогнепальної зброї або амуніції ін-
шій особі, яка, про що обвинувачений знає 
або має розумну причину думати, перебуває 
в стані сп’яніння або є душевнохворою.

Винувате знання.  В кримінальному 
праві Англії розрізняють винувате знання 
трьох ступенів [4, 307].

Винувате знання першого ступеня 
має місце тоді, коли у особи є дійсне зна-
ння щодо обставин в межах яких вона діє, 
тобто діє щодо цих обставин із наміром. 

Другій ступінь винуватого знання ха-
рактеризується навмисною «сліпотою»: 
особа усвідомлює, що певні обставини, 
можливо, існують, і умисно утримується 
від їх з’ясування. Це різновид суб’єктивної 
нерозважливості стосовно оточуючих об-
ставин, який часто називають потуранням. 

Третій ступінь винуватого знання – це 
так зване конструктивне знання: особа не 
знає, але повинна була знати, вона не ро-
бить з’ясувань, які розумна і завбачлива 

особа зробила б. Конструктивне знання є 
різновидом недбалості.

В окремих випадках кримінальна від-
повідальність може виникати не лише 
при відсутності наміру, але і у випадку 
вчинення діяння з необережності або не-
дбалості. Мова йде про злочини суворої 
відповідальності. Хоча вважається, що в 
переважній більшості випадків сувора від-
повідальність за злочини виникає в резуль-
таті тлумачення, що передається судами 
окремим статутам, в загальному праві та-
кож існує декілька складів злочинів суво-
рої відповідальності. Найбільш відомим 
з них є pablic nuisance, відповідальності 
за вчинення якого може підлягати, напри-
клад, наймач за дії свого працівника. В 
цьому разі наймач підлягає суворій відпо-
відальності тому, що може бути засудже-
ний навіть, якщо він не підозрював про дії 
працівника. Під pablic nuisance розуміється 
будь-яка дія, яка істотним чином впливає 
на зручності та комфорт певної частини 
суспільства. Типовими прикладами цього 
може бути створення перешкод на шляху 
або шум, що спричиняють значні незруч-
ності для людей. Як відмічають окремі 
вчені, pablic nuisance являє собою зло-
чин особливого роду, відповідальність за 
який може ґрунтуватись на сукупності дій, 
жодна з яких сама по собі не є злочином.

Що ж стосується статутних злочинів 
суворої відповідальності, то вона часто ви-
никає там, де в законах відсутні слова, по-
дібні словам «умисно», «необережно» або 
«свідомо», що надають суду можливість 
уточнити форму вини, яку мав на увазі за-
конодавець.

Підводячи підсумок розгляду питань 
щодо вини та її форм за кримінальним пра-
вом Англії слід відмітити: 

1) mans rea в кримінальному праві Ан-
глії характеризується вказівкою на душев-
ний стан, прямо або непрямо відображений 
у визначенні злочину; 

2) хоча законодавець не дає прямого 
визначення форм mans rea, в більшості ви-
падків такими вважаються намір, необереж-
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ність (нерозсудливість), недбалість та вину-
вате знання, що мають відповідний зміст; 

3) наявність mans rea, яка сама по собі 
не виключає об’єктивного інкримінування, 
не вимагається при вчиненні ряду необе-
режних злочинів; 

4) своєрідним для кримінального права 
Англії є наявність положень про сувору 
відповідальність.

На наш погляд, виділення та змістовна 
характеристика основних рис вини та її 
форм, а також положень про сувору від-
повідальність за кримінальним правом 
Англії, може бути використана і врахована 
при удосконаленні інституту вини в кримі-
нальному праві України.
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У статті 6 (1) Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод «Право 
на справедливий судовий розгляд» зазна-
чено, що кожен, кого обвинувачено у вчи-
ненні кримінального правопорушення, має 
право захищати себе особисто чи викорис-
товувати правову допомогу захисника, об-
раного на власний розсуд, або (якщо він не 
має достатніх коштів для оплати правової 
допомоги захисника) одержувати таку до-
помогу безоплатно, якщо цього вимагають 
інтереси правосуддя [3]. 

Міжнародним пактом про громадянські 
і політичні права, ратифікованим Указом 
Президії Верховної Ради Української РСР 
від 19 жовтня 1973 р., у статті 14 проголо-
шується, що кожен має право при розгляді 
будь-якого пред’явленого йому криміналь-
ного обвинувачення як мінімум на такі га-
рантії на основі цілковитої рівності: «d) бути 
судженим в його присутності і захищати 
себе особисто або за посередництвом об-
раного ним захисника; якщо він не має за-
хисника, бути повідомленим про це право і 
мати призначеного йому захисника в будь-
якому разі, коли інтереси правосуддя того 
вимагають, безоплатно для нього в усякому 

такому випадку, коли у нього немає достат-
ньо коштів для оплати цього захисника» [5].

Основні положення про роль адвокатів, 
прийняті VIII Конгресом ООН із поперед-
ження злочинів у 1990 р., закріплюють 
обов’язок уряду забезпечити необхідне фі-
нансування й інші ресурси для юридичної 
допомоги бідним та іншим незаможним 
людям. 

Стаття 59 Конституції України прого-
лошує, що кожний має право на правову 
допомогу. В передбачених законом випад-
ках така допомога надається безоплатно. 
Крім того, підкреслюється, що кожен віль-
ний у виборі захисника своїх прав [2].

У ст. 49 КПК, у відповідності з Консти-
туцією України, захисник призначається 
слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення захисту за призна-
ченням у випадках, коли підозрюваний, об-
винувачений заявив клопотання про залу-
чення захисника, але за відсутністю коштів 
чи інших об’єктивних причин не може 
його залучити самостійно. Захисник може 
бути залучений в інших випадках, перед-
бачених законом, що регулює надання без-
оплатної правової допомоги.
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аспірантка 
(Волинський національний університет  
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Чинне кримінально-процесуальне за-
конодавство не містить поняття «малоза-
безпечена особа», тому на практиці май-
нову забезпеченість визначають, виходячи 
із рівня середньомісячного сукупного до-
ходу всіх членів сім’ї. 

Процедура залучення адвокатів для 
надання безоплатної правової допомоги 
за чинним КПК передбачає вирішення 
питання призначення захисника особою, 
яка провадить дізнання, слідчим або су-
дом. Питання про механізм залучення за-
хисника у кримінальну справу та про від-
повідальність адвоката у випадку відмови 
від участі у захисті законодавчо також не 
врегульоване. Керівники адвокатських 
об’єднань доручають здійснення захисту 
за призначенням адвокатам у порядку чер-
говості.

Проблемним є питання про забезпе-
чення захисту за призначенням особливо 
на стадії досудового слідства. Це значною 
мірою пояснюється тим, що захисники не 
отримують справедливу оплату від дер-
жави за свою працю щодо надання право-
вої допомоги. Тому в кримінальних спра-
вах й відсутні довідки-розрахунки оплати 
роботи адвоката у випадку безоплатного 
захисту. За існуючих нормативів оплати 
праці захисники не зацікавлені здійсню-
вати такий захист, що іноді призводить до 
формального, поверхового захисту, а ін-
коли й до численних відкладань розгляду 
справи та порушень прав підзахисного.

Практика склалася таким чином, що 
особа, яка проводить розслідування, суддя 
чи суд, у передбачених законом випадках 
із питань залучення захисників до участі 
у кримінальних справах за призначенням, 
звертаються до юридичних консультацій 
за місцем проведення розслідування чи 
розгляду справи. Однак адвокати, які пра-
цюють індивідуально, на цілком законних 
підставах не беруть участі у кримінальних 
справах за призначенням, оскільки кримі-
нальним-процесуальним законодавством 
їх участь у кримінальних справах за при-
значенням не регламентована. Як наслідок, 

лише ті адвокати, які є членами адвокат-
ських об’єднань, несуть значне додаткове 
навантаження у вигляді участі у кримі-
нальних справах за призначенням.

Важливість функції захисту у кримі-
нальній справі диктує нагальну необхід-
ність визначення справедливого розміру, 
джерела і порядку оплати адвоката. 

Провідними вітчизняними фахівцями 
в галузі права висловлюються різні пропо-
зиції щодо врегулювання даної проблеми. 
Так, зокрема, В.Т. Маляренко аргументо-
вано доводить, що оскільки прокурор від 
імені держави підтримує державне обви-
нувачення, а адвокат за призначенням від 
імені тієї ж держави захищає інтереси під-
захисного (за нормами КПК вони рівні), 
то варто було б їх зрівняти в оплаті. Рівень 
оплати вчений пропонує розглядати у від-
повідності до рівня розгляду справи, тобто, 
якщо адвокат бере участь у місцевому суді 
– його погодинна зарплата має відповідати 
середньому рівню оплати працівників ра-
йонної прокуратури. Відповідно, в апеля-
ційному його зарплата має становити се-
редню зарплату працівників прокуратури 
цього рівня. Науковець вважає за необ-
хідне передбачити, щоб у справі за призна-
ченням брав участь не будь-який адвокат, 
а лише той, що внесений до спеціального 
списку, затвердженого Міністром юстиції 
України й головою професійної асоціації 
адвокатів України. До цього списку варто 
внести найбільш кваліфікованих адвокатів, 
оскільки адвокати за призначенням уосо-
блюють державу, створюючи їй відповід-
ний імідж [4, 68]. 

Вказана пропозиція ґрунтується на ідеї 
І.Я. Фойницького, який свого часу ствер-
джував, що держава бере певним чином на 
себе відповідальність за своїх представни-
ків суду. Із цих причин захисниками не по-
винні бути призначені особи, які недостат-
ньо авторитетні [10, 45].

Оплата праці адвоката, в разі його 
участі у справі за призначенням, прово-
диться за рахунок держави в порядку та 
розмірах, встановлених Кабінетом Міні-
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стрів. Такий порядок затверджений По-
становою Кабінету Міністрів України від 
11 червня 2008 р. N 539, яка набрала чин-
ності з 1 січня 2009 р. Згідно із цим актом, 
копія постанови про призначення адвоката 
захисником та довідка про участь адвоката 
у справі надаються керівнику адвокат-
ського об’єднання (адвокату, якщо він пра-
цює індивідуально), який складає довідку-
розрахунок у трьох примірниках: один 
– особі, котра проводила дізнання, слід-
чому для приєднання до справи; другий 
– для проведення оплати; третій – зберіга-
ється у справах адвокатського об’єднання 
(адвоката) [6]. 

У ч. 3 ст. 20 КПК «Забезпечення права 
на захист» вказується, що у випадках, пе-
редбачених цим Кодексом та/або законом, 
що регулює надання безоплатної право-
вої допомоги, підозрюваному, обвинува-
ченому правова допомога надається без-
оплатно за рахунок держави.

Прогресивним кроком у напрямі для 
забезпечення права на захист у криміналь-
них справах є прийняття Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» (від 
2 червня 2011 р.). Згідно із цим Законом 
державою гарантується та повністю або 
частково надається безоплатна правова 
допомога за рахунок коштів Державного 
бюджету України, місцевих бюджетів та 
інших джерел [1].

Закон містить положення про надання 
безоплатної первинної правової допомоги, 
яка включає певні види правових послуг, 
зокрема: надання правової інформації, кон-
сультацій і роз’яснень із правових питань, 
складання заяв, скарг та інших документів 
правового характеру (крім документів про-
цесуального змісту); надання допомоги в 
забезпеченні доступу особи до вторинної 
правової допомоги – виду державної га-
рантії, що полягає у створенні рівних мож-
ливостей для доступу осіб до правосуддя. 

Право на безоплатну первинну правову 
допомогу згідно із Конституцією України 
та Законом «Про безоплатну правову до-
помогу» мають усі особи, які перебувають 

під юрисдикцією України. Цим законом та-
кож визначено коло осіб, які мають право 
на вторинну допомогу, до якого віднесено 
лише окремі категорії осіб, визначені за-
коном, з урахуванням двох критеріїв – ма-
лозабезпеченості та належності до тих 
категорій осіб, для яких законами вже за-
кріплено право на безоплатну правову до-
помогу. Безоплатна  вторинна правова до-
помога полягає в наданні таких правових 
послуг: захист від обвинувачення; здій-
снення представництва інтересів осіб, які 
мають право на безоплатну вторинну пра-
вову допомогу у судах, інших державних 
органах місцевого самоврядування, перед 
іншими особами; складання процесуаль-
них документів [1].

Законодавство іноземних держав ви-
рішує це питання по-різному. У Велико-
британії дохід особи визначається без ура-
хування доходів інших членів сім’ї. Особи 
з низьким доходом отримують повну пра-
вову допомогу як у частині підготовки до 
розгляду справи, так і під час самого роз-
гляду справи. Практикується й часткова 
безоплатна допомога для певного кола 
малозабезпечених осіб. Виконанням цих 
завдань за дорученням уряду займається 
Правове товариство (Law Society). Наяв-
ність коштів у малозабезпеченої особи, 
яка звертається за правовою допомогою, 
визначається комісією з додаткових асиг-
нувань міністерства соціального забезпе-
чення.

Територіальні комітети (для зручності 
користування системою безоплатної до-
помоги Англію і Уельс поділено на 12 ра-
йонів, у кожному з яких є територіальний 
комітет) у складі практикуючих баристерів 
і соліситорів та підпорядковані їм численні 
місцеві комітети з відповідними фахівцями 
права розглядають заяви про надання до-
зволу на правову допомогу в судах першої 
інстанції і, відповідно, видають сертифі-
кати. У функції територіальних комітетів 
входить також нагляд за діяльністю адво-
катів за призначенням, оплатою їх праці, 
затвердження списків соліситорів і барис-
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терів, які надають безоплатні правові кон-
сультації і ведуть справи за призначенням.

Безоплатна правова допомога в Англії 
та Уельсі була гарантована у 1949 р. Актом 
про правову допомогу та пораду (Legal Aid 
and Advice Act) [13]. До цього часу питання 
надання правової допомоги малозабезпе-
ченим регулювалося різними приписами. 
Зокрема, вперше державна допомога у 
кримінальних справах була запроваджена 
в 1903 р.; згодом надання безоплатної до-
помоги регулювалося Законом про захист 
незаможних злочинців від 1930 р., Законом 
про безоплатний захист від 1948 р. та Пра-
вилами про застосування цього Закону від 
1953 р. [12].

Законом про правову консультацію 
й допомогу 1972 р. передбачалася без-
оплатна юридична допомога у разі низь-
кого доходу особи за рішенням місцевих 
юридичних консультацій (Law Center), що 
фінансувалися місцевими органами влади 
за рахунок субсидій від лорд-канцлера, 
міністра внутрішніх справ і міністра в 
справах оточуючого середовища. За консо-
лідуючим законом Про правову допомогу 
(1974 р.) усі справи передавалися у відання 
лорд-канцлера.

Згідно із Законом 1974 р. особа, яка 
претендує на безоплатну правову допо-
могу, повинна подати заяву до суду, який 
розглядає кримінальну справу, після чого 
судом видається наказ про надання відпо-
відної правової допомоги (при цьому ви-
магається від обвинуваченого викладення 
вичерпних аргументів щодо отримання та-
кої допомоги). Якщо обвинувачений може 
внести певну суму, то витяг з наказу вида-
ється після вчинення таких дій обвинува-
ченим.

Доречно зауважити, що в окремих ви-
падках особа, яка скористалася безоплат-
ною правовою допомогою, після вирі-
шення її справи може одержати судовий 
наказ про сплату частини суми, яка обра-
ховується з урахуванням характеру зло-
чинних дій та матеріальних можливостей 
останньої. При несплаті визначеного вне-

ску, він може бути стягнутий магістраль-
ним судом як борг. 

Уряд Великобританії виділяє значні 
кошти на надання правової допомоги насе-
ленню у кримінальних справах і частково 
на захист інтересів у цивільних справах. 
На сьогоднішній день на правову допомогу 
в Англії та Уельсі витрачається із держав-
ного бюджету близько 2 млрд. фунтів на 
рік. Це найвищий коефіцієнт у порівнянні 
з іншими країнами; безоплатна правова 
допомога є доступною для 29% насе-
лення [12].

У Великобританії робота захисників у 
кримінальних справах оплачується як за 
угодою, так і за тарифом на підставі низки 
законів і правил [7, 66]. Оплата послуг пе-
редбачає порядок, коли визначені статті 
витрат соліситора оцінюються за твердою 
шкалою, із зазначенням максимальних і 
мінімальних сум. Однак і в цьому випадку 
соліситор та клієнт можуть самі визначити 
розцінки [9, 290–291]. Оплата за послуги, 
надані соліситором, включає ряд чинників, 
найважливішими з яких є витрачений час, 
складність справи, її обсяг, терміновість 
тощо [2].

Якщо за рішенням Комісії із юридич-
них послуг (Legal Service Commission) 
особа у встановленому порядку визнана 
неплатоспроможною, то юридична допо-
мога може бути надана їй безкоштовно. 
В цьому випадку оплата праці адвоката 
проводиться зі спеціального фонду пра-
вової допомоги, який створено з коштів 
держави, внесків клієнтів та адвокатських 
об’єднань [13]. 

У Великобританії кожна особа має до-
ступ до безоплатної правової поради, не-
зважаючи на її соціальний статус. Надання 
правової допомоги у Великобританії роз-
поділяється між Бюро з консультування 
громадян (Citizens’ Advice Bureau) і адво-
катами, які підписали угоду з Міністер-
ством юстиції Великобританії про участь у 
програмі «Правова допомога» (Legal Aid). 
Бюро з консультування громадян (Citizens’ 
Advice Bureau) пропонують безоплатну, 

о.Б. Берладин



вісник Академії адвокатури україни

184

число 1(26) 2013.

конфіденційну, неупереджену і незалежну 
пораду у сфері права (таких бюро у Ве-
ликобританії налічується біля 3500). Ці 
бюро або їх представники знаходяться 
на головних вулицях, у громадських цен-
трах, медичних установах, судах і тюрмах. 
Правову пораду можна отримати також 
телефоном або навіть відправивши запит 
електронною поштою. У деяких випадках 
можливий навіть виклик працівника бюро 
додому. Отримавши таку консультацію 
та пораду, кожен може визначитись із по-
дальшими правовими діями, з’ясувати, чи 
буде надана йому допомога в оплаті послуг 
адвоката, які необхідні, і якщо так, то по-
вна чи часткова, що допоможуть визначити 
експерти із Бюро з консультування грома-
дян (Citizens’ Advice Bureau) [13].

Наданням правової допомоги у кри-
мінальних справах займається Служба за-
хисту у кримінальних справах (Criminal 
Defence Service). Є різні види правової до-
помоги, які можна отримати, залежно від 
обставин. 

Безоплатна правова допомога (Legal 
aid) організовується Комісією із юридич-
них послуг (Legal Services Commission), 
яка надає допомогу у таких напрямах: пра-
вова допомога (Legal Help), допомога у суді 
(Help at Court), допомога у питаннях сім’ї 
(Family Help), посередники у сімейних 
справах (Family Mediation), правове пред-
ставництво у суді (Legal Representation), 
кероване правове представництво у суді 
(Controlled Legal representation) (для осіб із 
різними фізичними вадами), правова допо-
мога у кримінальних справах (Legal aid for 
criminal cases) [11].

У Великобританії використовують кон-
трактну модель організації правової допо-
моги, тобто спеціальний орган підписує із 
юридичною фірмою або адвокатом контр-
акт на надання допомоги у певній кількості 
справ. 

Якщо особу допитує поліція чи їй 
пред’яв ляють обвинувачення, то вона має 
право на безоплатну правову пораду, яку 
можна отримати в будь-який час, навіть, 

якщо на початку не повідомлялося про 
потребу такої. Майже у кожному поліцей-
ському відділку Великобританії є черго-
вий адвокат (duty solicitor), у якого можна 
проконсультуватись і отримати безоплатну 
незалежну правову пораду та дізнатись, 
чи має особа право на безоплатну правову 
допомогу. Така правова порада надасться 
безоплатно незалежно від соціального ста-
новища.

Якщо виявиться, що особа має право 
на безоплатну правову допомогу, то тоді 
відповідно прохання передадуть до Кон-
тактного центру адвокатів-захисників 
(Defence Solicitor Call Centre). Також є мож-
ливість вибрати самому адвоката, і якщо 
у нього підписаний контракт із Службою 
захисту у кримінальних справах (Criminal 
Defence Service), то його послуги теж бу-
дуть безоплатними. Надання правової до-
помоги адвокатом, незалежно від того, чи 
є вона безоплатною, повинно бути забезпе-
чене не пізніше, ніж через 36 годин після 
прибуття до поліцейського відділку. Виня-
ток становлять підозрювані у тероризмі та 
інших тяжких злочинах (наприклад, вбив-
ство, насильство, інші злочини, що мо-
жуть заподіяти значну шкоду державі або 
громадському порядку, спричинити чиюсь 
смерть, або тяжкі тілесні ушкодження) – 
правова допомога має бути надана упро-
довж 48 годин. Кожна особа має право на 
мовчання до прибуття адвоката [12].

Оскільки розпорядниками бюджету в 
Бюро з консультування громадян є місцеві 
органи влади (local councils), то організація 
і оплата праці адвокатів таких бюро різ-
ниться, залежно від їх практики фінансу-
вання. 

Низка конкретних принципових пи-
тань (умови надання безоплатної юридич-
ної допомоги особам, що притягуються 
до кримінальної відповідальності, поря-
док виділення грошових субсидій-гран-
тів для часткового відшкодування витрат 
при здійсненні захисту, розміри гонорарів 
адвокатів та ін.) вирішуються в підзакон-
них актах – наказах (orders), інструкціях 
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(regulations), керівництвах (guidence), що 
видаються Лордом-канцлером або затвер-
джуються ним. Прикладом може бути За-
кон про забезпечення доступу до право-
суддя (Access to Justice Act) від 27 липня 
1999 р., що передбачив ряд радикальних 
заходів комплексного вдосконалення сис-
теми юридичних засобів, які надають мож-
ливість громадянам реально користуватись 
захистом своїх прав.

Цим законом передбачається, зокрема, 
створення Комісії з правового обслуго-
вування (Legal Service Commission) (до її 
складу входить 7–12 осіб, що признача-
ється Лордом-канцлером із числа фахівців, 
які мають знання і досвід у галузі надання 
правової допомоги), основна функція якої 
полягає у фінансовому забезпеченні всіх 
видів допомоги за рахунок засобів, що по-
ступають із бюджету та інших джерел фі-
нансування.

Проблемами надання безоплатної пра-
вової допомоги малозабезпеченим у Ве-
ликобританії опікуються не тільки владні 
структури, органи самоврядування адво-
катських корпорацій, а й правові інституції 
Євросоюзу (зокрема, Федерація Адвока-
тури Європи, Рада Адвокатур і правових 
об’єднань Європейського Союзу, Європей-
ська Конференція Правових фірм тощо).

Отже, проведене дослідження дозволяє 
зробити наступні висновки і пропозиції: 

Запропонована українська модель без-
оплатної правової допомоги передбачає 
створення з січня 2013 р. при головних 
управліннях юстиції Центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
з урахуванням потреб відповідної адміні-
стративно-територіальної одиниці. Вико-
ристання для розвитку безоплатної право-
вої допомоги не лише коштів державного 
бюджету, але й додаткових піде на користь 
системі, особливо в умовах кризи та зва-
жаючи на те, що кількість осіб, які мають 
право на безоплатну правову допомогу, в 
нашій державі значна. 

Вважаємо доцільним створення на базі 
Всеукраїнського об’єднання адвокатів єди-

ного механізму участі захисників у кримі-
нальних справах за призначенням.

Досвід впровадження системи без-
оплатної правової допомоги свідчить про 
доцільність використання фінансового 
критерію для визначення кола суб’єктів 
отримання безоплатних правових послуг. 

Відповідно до критерію малозабезпе-
ченості Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу» надає право на без-
оплатну правову допомогу особам, серед-
ньомісячний сукупний дохід сім’ї яких 
нижчий від суми прожиткового мінімуму, 
розрахованого та затвердженого відпо-
відно до Закону України «Про прожит-
ковий мінімум» для осіб, які належать 
до основних соціальних і демографічних 
груп населення, та для інвалідів, які отри-
мують пенсію або допомогу, що признача-
ється замість пенсії, у розмірі менше двох 
прожиткових мінімумів для непрацездат-
них осіб [1].

До кола осіб, які мають право на отри-
мання безоплатної вторинної правової 
допомоги, відносяться ті, до яких засто-
совано адміністративне затримання або 
адміністративний арешт, а також особи, 
підозрювані у вчиненні злочину, які затри-
мані органами дізнання та слідства; особи, 
до яких як запобіжний захід обрано три-
мання під вартою, та особи, у справах яких 
відповідно до КПК участь захисника є 
обов’язковою. Закріплення на рівні Закону 
права зазначених осіб на безоплатну пра-
вову допомогу свідчить про наближення 
українського законодавства до загально-
прийнятих у демократичному світі стан-
дартів захисту прав людини [1].

Реформування системи безоплатної 
правової допомоги, враховуючи необхід-
ність суттєвих фінансових та часових ви-
трат для утворення нових адміністративних 
структур, а також надання Міністерству 
юстиції функцій щодо забезпечення без-
оплатних правових послуг у кримінальних 
справах виявляється неможливим без адек-
ватних змін законодавства щодо розмірів 
бюджетного фінансування. 
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Найбільш реальним є створення спеці-
ального фонду, кошти з якого спрямовува-
лися б на оплату праці захисників у кри-

мінальних справах за призначенням, як це 
зроблено, зокрема, у Великобританії. 
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РеЗюМе 
В статье рассматривается проблема предоставления защитником юридической по-

мощи в уголовном процессе Украины и Великобритании, что позволит наметить пред-
ложения, направленные на совершенствование и реформирование системы бесплатной 
правовой помощи в Украине, учитывая опыт Великобритании.

SUmmarY
The article describes main points of getting legal aid in Ukrainian criminal process and 

criminal process of Great Britain. 
Рекомендовано кафедрою адвокатської майстерності  
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Проблема охорони інтелектуальних 
прав громадян правоохоронними органами 
лежить в площині гарантування прав і 
свобод людини. В Конституції нашої дер-
жави задекларовано, що людина в Україні 
є найвищою соціальною цінністю (ст. 3). 
Конституційні права і свободи людини та 
громадянина захищаються державою і сус-
пільством. Чим тісніше відбуватиметься 
взаємодія між владою і суспільством, тим 
якіснішими будуть правоохоронні послуги, 
саме в такій взаємодії безпосередньо заці-
кавлені громадяни (споживачі).

В основу сучасної правоохоронної сис-
теми України покладено ст. 8 Конституції 
України – принцип верховенства права, 
що означає підпорядкування діяльності 
суб’єктів державної влади потребам реа-
лізації та захисту прав людини, їх пріори-
тетність перед іншими демократичними 
цінностями правової держави. Адміністра-
тивно-правові відносини органів держав-
ної влади з громадянами мають базуватися 
на вимозі беззаперечного визнання прав 

людини, поваги до її законних інтересів, 
правомірних вимог і очікувань.

Одним із важливих напрямів правової 
науки є захист інтелектуальної власності, 
зокрема, суб’єктів прав на аудіовізуальні 
твори. Проблемі адміністративно-право-
вої охорони інтелектуальної власності, 
яка переживає в сучасних умовах період 
динамічного теоретичного і практичного 
становлення, приділяли в своїх працях зна-
чну увагу вітчизняні вчені В.В. Галунько, 
В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко, О.М. Мель-
ник, Р.Б. Шишка та ін. Поряд із цим як в 
теорії адміністративного права, так і в 
практиці державотворення залишаються 
неврегульовані та потребують додаткового 
аналізу значні положення цієї проблема-
тики.

Метою даної статті є аналіз стану за-
хисту правоохоронними органами прав 
громадян у сфері інтелектуальної влас-
ності та визначення проблемних питань з 
обраної тематики, а також розробка відпо-
відних практичних рекомендацій.

А.П. ПоПоВ, 
аспірант
(Донецький юридичний інститут МВС України)

актуальнІ проблеми 
виявлення та документування 
правопорушень 
авторських та сумІжних 
прав, що вчиняються 
у сферІ вІдтворення 
та розповсюдження 
аудІовІзуальних творІв

Ключові слова: авторські та суміжні права, захист авторських та суміжних прав, 
виявлення та протидія порушення авторського та суміжних прав, правове регулювання 
питань інтелектуальної власності.
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Для досягнення поставленої мети було 
вирішено такі завдання:

 – проаналізовано наявні наукові 
розробки і стан чинного законо-
давства в контексті досліджуваної 
тематики;

 – розроблено відповідні пропозиції 
щодо вдосконалення законодав-
ства України в зазначеній сфері.

Під актуальністю питань розуміємо, на-
самперед, проблемність визначеної тема-
тики, висвітлення і вирішення якої вимагає 
комплексного підходу і вироблення методо-
логічних та практичних рекомендацій. Хоча 
науковці останнім часом видали низку мо-
нографій з проблем захисту прав інтелекту-
альної власності, теорія заборгувала перед 
практикою через те, що нерідко практика 
з деяких об’єктивних причин випереджає 
теоретичні напрацювання. Водночас треба 
підкреслити, що саме відсутність фунда-
ментальних розробок щодо захисту право-
охоронними органами прав інтелектуальної 
власності громадян спонукали приділити 
увагу дослідженню даної проблеми. 

Загальновідомо, що перебудова чи удо-
сконалення в будь-якій сфері суспільного 
життя можливі лише тоді, коли буде визна-
чено причини, що відповідним чином галь-
мують еволюційний розвиток. 

Під час вивчення цього питання нами 
було проведено анкетування населення 
восьми областей України, а також праців-
ників, яких покликано забезпечувати за-
хист прав громадян у сфері інтелектуаль-
ної власності. Серед актуальних питань, як 
показало опитування, слід виділити:

 – удосконалення нормативно-право-
вого забезпечення функціонування 
правоохоронних органів відповід-
но до покладених завдань у захисті 
інтелектуальної власності;

 – взаємодія правоохоронних орга-
нів, які забезпечують захист прав 
громадян у сфері інтелектуальної 
власності, з населенням та пред-
ставниками засобів масової інфор-
мації;

 – науково-методичне забезпечення 
кадрової підготовки працівників 
правоохоронних органів.

Є, звичайно, й інші питання, але їх слід 
вважати похідними від згаданих вище.

Державотворення в Україні будується 
на засадах правового, суверенного, де-
мократичного суспільства, у якому домі-
нують загальнолюдські цінності – захист 
прав, свобод і законних інтересів людини 
і громадянина. В Основному Законі Укра-
їни визначено людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпеку 
найвищою соціальною цінністю (ст. 3) [1]. 

Конституція України, діюче законо-
давство і безпосередньо органи державної 
влади покликано захищати задекларовані 
права (ст. 17), подальше ж регламенту-
вання покладено на закони, підзаконні нор-
мативно-правові акти, локальні акти, серед 
яких значуще місце належить Концепції 
національної безпеки і оборони.

Функція охорони права власності 
суб’єктів інтелектуальної власності ба-
зується на нормах Конституції України, 
відповідно до ст. 41 якої кожен має право 
володіти, користуватись та розпоряджа-
тись результатами своєї інтелектуальної 
та творчої діяльності [1]. Право інтелекту-
альної власності становлять особисті не-
майнові права інтелектуальної власності та 
(або) майнові права інтелектуальної влас-
ності [5, 10]. 

У джерелах публічного права, КУпАП 
та КК України висвітлено засоби юри-
дичної відповідальності за порушення 
прав суб’єктів інтелектуальної власності. 
Зокрема, законодавець визнав суспільно 
шкідливими та встановив адміністративну 
відповідальність за такі проступки: ст. 51-2 
КУпАП – «Порушення прав на об’єкт права 
інтелектуальної власності» та ст. 164-9 – 
«Демонстрування і розповсюдження філь-
мів без державного посвідчення на право 
розповсюдження і демонстрування філь-
мів» [2].

Незважаючи на всі заходи державних 
органів влади та недержавних організацій, 
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що беруть участь в локалізації даного пра-
вопорушення у сфері незаконного відтво-
рення та розповсюдження аудіовізуальних 
творів протягом останніх років, в Україні 
ще зберігається їх високий рівень. Чинни-
ків цього явища можна назвати багато, але 
важливішим є розкриття існуючих право-
вих механізмів та, зокрема, узагальнення 
практики документування зазначених пра-
вопорушень.

На перший погляд, може скластися 
враження, що виявлення правопорушень 
зазначеної категорії не може викликати 
будь-яких складностей у правоохоронних 
та контролюючих органів.

Провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення найбільш по-
вно врегульовано нормами матеріального 
і процесуального адміністративного права, 
зокрема Кодексом України про адміністра-
тивні правопорушення [2].

Але на підставі аналізу судової прак-
тики можна говорити, що уповноважені 
на документування цих правопорушень 
посадові особи припускаються дій, які не 
відповідають вимогам адміністративного 
та кримінально-процесуального законо-
давства, існуючим методикам, що, у свою 
чергу, призводить до складностей під час 
подальшого провадження у справі (фіксу-
вання, та доказування вини правопоруш-
ників) або зовсім унеможливлює його. 

На даний час методики та механізми 
виявлення означених правопорушень до-
статньо відпрацьовані правоохоронними 
та уповноваженими державними орга-
нами, але незважаючи на всі напрацю-
вання з виявлення та документування неза-
конного розповсюдження аудіовізуальних 
творів на оптичних носіях – компакт-дис-
ках для лазерних систем зчитування, вони 
не знаходять належного застосування, 
бо вже давно такі справи набули статусу 
«показового» та «чергового» правопору-
шення, оприлюднення якого в ЗМІ часто 
проводиться з метою покращення статис-
тичної звітності та іміджу правоохоронних 
органів. Працівники органів внутрішніх 

справ, як спеціально уповноважені на таку 
діяльність (Державна служба по боротьбі з 
економічними злочинами), так й співробіт-
ники інших підрозділів (дільничні інспек-
тора міліції, кримінальний розшук та ін.) 
виявляють правопорушення у сфері автор-
ських та суміжних прав під час проведення 
будь яких профілактичних операцій, вка-
зівки щодо яких надходять від керівництва 
правоохоронних органів на фоні загальної 
тенденції або з метою поліпшення статис-
тичних показників того чи іншого підроз-
ділу, обов’язком якого є проведення заходів 
за вказаним напрямом.

Працівники правоохоронних орга-
нів, отримавши підписане керівником 
правоохоронного органу направлення на 
проведення перевірки підприємницької 
діяльності суб’єктів господарювання, без-
посередньо прибувають на місце пере-
вірки, тобто на територію ринку, прямують 
до визначеного торгового місця, де згідно 
з раніше отриманою інформацію суб’єкт 
підприємницької діяльності, його найма-
ний працівник або будь-яка фізична особа 
без реєстрації СПД здійснюють незаконне 
розповсюдження дисків для лазерних 
систем зчитування шляхом реалізації як 
оптом, так й у роздріб. 

У цей час працівники міліції у при-
сутності понятих пропонують покуп-
цеві добровільно видати придбаний ним 
компакт-диск, на що осатаній дає згоду, та 
на підставі ст. 264 КУпАП, згідно з оформ-
леним протоколом особистого огляду або 
огляду речей, видає працівникам міліції 
придбаний ним компакт-диск, який у по-
дальшому слугуватиме доказом факту не 
тільки зберігання дисків на торговому 
місці, а й факту незаконного розповсю-
дження контрафактних аудіовізуальних 
творів на оптичних носіях інформації та 
наявності у правопорушника умислу на ре-
алізацію всіх наявних у нього дисків. Од-
нак, на жаль, багато матеріалів не мають 
чіткої фіксації факту продажу дисків.

Після вилучення в покупця диска 
працівники міліції приступають до без-
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посереднього проведення перевірки тор-
говельної точки, при цьому перевірка 
зводиться до фактичного вилучення всіх 
компакт-дисків, які знаходились у реаліза-
ції, і на яких відсутні контрольні марки, на-
явність яких передбачено законодавством 
України [8].

Весь процес перевірки записується 
уповноваженою особою або до протоколу 
огляду в порядку ст. 237 КПК України, або 
до протоколу огляду відповідно до ст. 264 
КУпАП. У деяких випадках складався до-
кумент з найменуванням «Протокол до-
гляду», при цьому ні в Кодексі України 
про адміністративні правопорушення, ні 
в Законі України «Про міліцію» [7] немає 
згадки про вказану дію – огляд.

Після проведення огляду працівники 
міліції вже приступають до безпосередньо 
розслідування, при цьому відбирають пояс-
нення у всіх присутніх та в обов’язковому 
порядку пропонують дати пояснення особі, 
в якої проведено огляд.

На наступному етапі вилучені компакт-
диски надаються в експертну установу, 
співробітники якої дають висновок щодо 
контрафактності продукції.

У подальшому, керуючись необхід-
ністю встановлення обставин правопо-
рушення у повному обсязі, уповноважені 
особи ОВС звертаються до основних пра-
вовласників авторських та суміжних прав 
на аудіовізуальні творі, від яких вимага-
ється надати інформацію про збитки, що 
ними понесено через незаконне розповсю-
дження творів на вилучених дисках.

Отримавши заяви правовласників, до-
лучивши їх до матеріалів перевірки та 
упевнившись, що сума збитків правовлас-
никам не перевищує встановлені законом 
розміри, за якими передбачено адміністра-
тивну відповідальність, працівники міліції 
спрямовують підготовлені адміністративні 
матеріали до суду для розгляду справи.

Аналіз матеріалів показав, що заходи 
з більшості адміністративних справ про-
ведено поверхово. Єдиним показником та 
метою у проведені таких заходів було лише 

скоріше прийняття рішення у справі. Таким 
чином, якість, всебічність, об’єктивність 
та повнота матеріалів ставилась на трете 
місце після терміновості в праці та статис-
тичних показників. Тому після вивчення 
зазначених адміністративних матеріалів 
вважаємо, що робота з виявлення, доку-
ментування та розслідування вказаних 
правопорушень ведеться неефективно і 
несистематично, без дотримання вста-
новлених норм адміністративного законо-
давства. Крім цього, на будь-якому ринку 
будь-якого міста України існує багато 
торговельних пунктів, які, незважаючи на 
проведення перевірок, продовжують не-
законно розповсюджувати контрафактну 
продукцію [6].

Як вказано вище, не дивлячись на на-
буття досвіду роботи працівниками пра-
воохоронних органів з виявлення та до-
кументування правопорушень, пов’язаних 
з незаконним відтворенням та розповсю-
дженням аудіовізуальних творів, залиша-
ється ще досить низьким рівень професій-
ної підготовки. Одна з основних проблем 
цього, на нашу думку, є відсутність ме-
ханізму, повноцінної методики та відпо-
відних положень нормативно-правових 
актів, які б могли сприяти своєчасному, 
об’єктивному, повному і всебічному ви-
явленню правопорушень та провадження 
щодо них.

Всі огляди, вивчені в матеріалах судо-
вих справ, можна поділити на дві категорії: 
1) огляди, які проведено у відповідності до 
ст. 237 КПК України [4]; 2) огляди, які про-
ведено у відповідності до ст. 236 КУпАП 
[2]. Відносно першої категорії, зазначені 
огляди присутні тільки в кримінальному 
процесуальному законодавстві Україні, у 
якому чітко визначено порядок та підстави 
проведення цієї слідчої дії, і, крім того, 
чітко вказано на особу, яка має право про-
ведення огляду – слідчого, поняття якого 
викладено в КПК України.

Але ж вивчені матеріали адміністра-
тивних та кримінальних справ свідчать, 
що, як правило, будь-який працівник 
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правоохоронного органу (оперуповнова-
жений, дільничний інспектор міліції, по-
мічники прокурорів та ін.), без відповід-
ної ухвали суду безпосередньо проводять 
огляди не тільки торговельних місць, які 
орендуються підприємцями на територіях 
ринків, але й приміщень, які належать осо-
бам на праві приватної власності. З цього 
слідує, що, по-перше, огляди проводяться 
не уповноваженою особою, що означає, що 
всі вищезгадані особи, окрім слідчого, які 
проводять огляд, фактично перевищують 
власні повноваження, а це вже передба-
чає кримінальну відповідальність. Власне, 
всі докази, отримані в ході незаконних дій 
посадових осіб, у подальшому можна вва-
жати такими, що отримані незаконно, з 
усіма правовими наслідками.

Огляди другої категорії, проведені у 
межах адміністративного законодавства, 
також неповно відповідають законодавству 
з наступних причин. Стаття 264 КУпАП 
та положення Закону України «Про мілі-
цію» передбачають право на проведення 
тільки особистого огляду особи та огляду 
речей, зокрема речей правопорушника, а 
саме контрафактних компакт-дисків. Тому 
якщо огляд здійснюється відносно безпо-
середньо особи та речей, що знаходяться з 
нею, такі дії є законними і повністю відпо-
відають вимогам п. 6 ст. 11 Закону України 
«Про міліцію».

Але огляди, проведені на об’єктах не-
рухомості та в приміщеннях, що належать 
фізичним та юридичним особам та, власне, 
огляди самих об’єктів, не відповідають ви-
могам ст. 264 КУпАП та ст. 11 Закону Укра-
їни «Про міліцію», тому речі, вилучені під 
час цих заходів, не можуть бути доказами 
вини особи.

Ця правова колізія на даний час по-
вністю ще не вирішена. Деякі працівники 
міліції, усвідомлюючи неправочинний 
характер своїх дій, намагаються узгодити 
огляди майна правопорушників з відповід-
ними інстанціями прокуратури та судових 
органів, однак останні не надають поста-
нови про огляди, мотивуючи тим, що зако-

нодавство не передбачає судової ухвали на 
проведення огляду в межах адміністратив-
ного провадження.

Водночас, необхідно висвітлити й інші 
недоліки, що виникають під час розсліду-
вання адміністративних справ означеної 
категорії. В ході доказування вини право-
порушника, приділяється незначна увага 
встановленню всіх власників авторських 
та суміжних прав і витребуванню від них 
відповідних заяв, що можуть слугувати 
підставою накладення більших штрафів чи 
початку кримінального провадження. На 
практиці під час документування у справі 
встановлюється лише частка правовласни-
ків на твори, через що сукупний матеріаль-
ний збиток є незначним.

Слід підкреслити, що до справи про 
адміністративне правопорушення рідко до-
лучаються пояснення потерпілого стосовно 
того, чи мало місце порушення його прав 
інтелектуальної власності, яке повинно 
обов’язково бути в матеріалах справи, якщо 
мало, то в чому воно полягало і чи завдано 
йому збитки (розрахунки завданих збитків). 

Відсутність у протоколі даних про 
суб’єкта права інтелектуальної власності, 
а також його пояснень щодо порушеного 
права фактично унеможливлює перевірку 
заперечень правопорушника про відсут-
ність в його діях адміністративного про-
ступку, і внаслідок цього суди вимушені 
закривати справи [9].

Але найбільший недолік, на нашу 
думку, це – формальний підхід до вико-
нання своїх обов’язків щодо виявлення 
та документування зазначених правопо-
рушень. Таке відношення призводить до 
того, що найчастіше до відповідальності 
притягуються лише виконавці правопору-
шення – кінцеві реалізатори контрафактної 
продукції, а фактичні власники та органі-
затори незаконного бізнесу уникають від-
повідальності.

Означені недоліки негативно вплива-
ють на загальний рівень боротьби з пору-
шеннями авторських прав та їх профілак-
тику в суспільстві.

А.П. Попов
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Пропонуємо схему, за якою співробіт-
ники ОВС можуть здійснювати документу-
вання правопорушень.

Відносно правопорушників, що здій-
снюють реалізацію з виносних лотків або 
«з рук», необхідно лише повністю корис-
туватися можливостям, передбаченими 
КУпАП, а саме проводити перевірку під-
приємницької діяльності (відносно фізич-
ної особи – підприємця), особисті огляди 
та огляди речей.

До матеріалів справи має бути долу-
чено: довідка Департаменту (його регі-
ональних відділень) про наявність (від-
сутність) зареєстрованого на території 
України суб’єкта права інтелектуальної 
власності щодо об’єкта, незаконні дії з 
яким стали предметом правопорушення; 
матеріали, які підтверджують вчинення 
незаконних дій (примірник контрафактної 
продукції, касовий чек, що свідчить про 
оплату придбання, відтворення (на замов-
лення) підручника, аудіовізуального твору, 
фонограми, відеограми, комп’ютерної про-
грами, бази даних тощо) [9].

У разі, якщо реалізація контрафактної 
продукції здійснюється з використан-
ням торгових об’єктів, що перебувають 
у приватній власності, єдиним законним 
способом фіксації правопорушення (час-
тіше злочину) є безпосереднє проведення 
огляду слідчим у відповідності зі ст. 237 
КПК України. Бажано, щоб дана слідча дія 
супроводжувалась перевіркою підприєм-
ницької діяльності особи правопорушника 
згідно з п. 23 ст. 11 Закону України «Про 
міліцію».

На нашу думку, це є найбільш правиль-
ним через те, що особи, які використову-
ють для реалізації контрафактних компакт-
дисків торговельні об’єкти, як правило 

зберігають для подальшого продажу зна-
чну кількість продукції, збиток від якої 
підпадає під кваліфікацію злочинів, а саме 
ст. 176 та ст. 2031 КК України [3]. Тому про-
токол огляду, складений слідчим, слугува-
тиме підставою для початку криміналь-
ного провадження.

Висвітлені проблеми, що мають місце 
на сьогодні у праці правоохоронців з проти-
дії правопорушенням авторських та суміж-
них прав, мають широке розповсюдження, 
однак незважаючи на існуючі правові пе-
решкоди для правомірного провадження у 
справах зазначеної категорії, мають місце 
події, коли органи міліції і судові органи 
«закривають очі» на означені порушення 
задля досягнення спільної меті – припи-
нення порушень авторських та суміжних 
прав і покарання винних осіб.

Україна як держава, що оголосила себе 
демократичною та правовою країною, не 
повинна й надалі задовольнятися проміж-
ними та поверховими заходами, до яких 
звертаються працівники уповноважених 
державних органів з метою виконання 
чинних міжнародних та національних за-
конодавчих актів, спрямованих на врегу-
лювання відносин у сфері інтелектуальної 
власності.

Запропоновані вище шляхи вирішення 
означених проблем, на жаль, є лише вихо-
дом з вже існуючої ситуації, а не загальним 
вирішенням проблеми правопорушень ви-
сокого рівня у сфері розповсюдження ау-
діовізуальних творів, що, у свою чергу, 
можливе лише шляхом комплексних захо-
дів шляхом внесення змін до законодавчих 
актів та напрацювання нової методики до-
кументування правопорушень зазначеної 
категорії.
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Шляхи оптимізації результатів слідчих 
дій є предметом криміналістичної тактики, 
одним із завдань якої є розробка нових і удо-
сконалення існуючих тактичних прийомів, 
в тому числі і тактичних прийомів, засно-
ваних на методах психологічного впливу як 
засобів вирішення професійних завдань у 
сфері кримінального судочинства. 

Проблемам теорії та практики застосу-
вання психологічного впливу та заснованих 
на його методах тактичних прийомів у сфері 
кримінального судочинства значну увагу 
приділяли у своїх працях українські вчені 
В.П. Бахін, В.К. Весельський, В.Г. Гонча-
ренко, В.О. Коновалова, М.В. Костицький, 
І.І. Котюк, В.Г. Лукашевич, М.В. Салтев-
ський, М.І. Скригонюк, Ф.М. Сокиран, 
В.Ю. Шепітько, а також зарубіжні вчені 
Р.С. Бєлкін, А.В. Дулов, О.М. Васильєв, 
Г.Г. Дос пулов, О.Р. Ратінов, М.П. Хайдуков, 
Ю.В. Чуфаровський та ін. Втім попри оче-
видну результативність прийомів, засно-
ваних на методах психологічного впливу, 
у працівників правоохоронних органів 
у зв’язку з їх застосуванням виникають 
труднощі, адже нерідко реалізація можли-
востей тактичних прийомів, заснованих 
на методах психологічного впливу, може 
призвести до непередбачуваних наслідків 

у вигляді відмови учасників справи від 
показань, які вони давали на досудовому 
слідстві. Наприклад, обвинувачений М. у 
судовому засіданні заявив, що під час до-
судового слідства на нього слідчий здій-
снював психологічний вплив, обіцяючи 
пом’якшити відповідальність за скоєний 
ним злочин. Повіривши слідчому, обви-
нувачений вдався до самообмови і ви-
знав свою вину. Однак оскільки слідчий 
обіцянку не виконав, то М. просив суд не 
брати його показання до уваги [1]. 

Інколи застосування психологіч-
ного впливу може кваліфікуватися як 
пом’якшуюча відповідальність обставина. 
Так, група злочинців вимагала від вісім-
надцятирічного юнака, щоб він брав участь 
разом з ними у злочинах, погрожуючи у 
разі відмови вбити його матір та сестру. 
Обвинуваченому було відомо, що учас-
ники злочинної групи вже скоїли декілька 
тяжких насильницьких злочинів, тому 
сприймав цю погрозу як цілком реальну. 
Сам обвинувачений був слабовільним, бо-
ягузливим, у сім’ї та серед товаришів за-
вжди займав підлегле становище, швидко 
втрачав самоконтроль і ставав розгубле-
ним, у разі внутрішнього нервового напру-
ження був пасивним, труднощі викликали 
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у нього відчуття безвиході. З урахуванням 
об’єктивних ознак ситуації (реальність та 
тяжкість загрози) і суб’єктивних особли-
востей обвинуваченого слідчий дійшов 
висновку, що обвинувачений діяв під впли-
вом погрози [2]. 

Труднощі у застосуванні психологіч-
ного впливу та його прийомів у сфері су-
дочинства пов’язані не лише з різноманіт-
ністю його проявів та відсутністю чіткого 
механізму їх реалізації, а й з тим, що про-
цес розслідування та судового розгляду 
справи, як і будь-яка інша професійна ді-
яльність, обмежується часом робочого дня, 
а справ, як правило, у провадженні одного 
слідчого чи судді досить багато, то законо-
мірним є те, що вони не в змозі вникнути 
в кожну справу настільки, щоб визначити 
найбільш ефективні прийоми, засновані 
на методах психологічного впливу, які 
слід застосовувати до підозрюваного, об-
винуваченого. Та й це не єдиний аспект 
проблеми. Навіть якщо припустити, що у 
слідчого або судді буде достатньо часу для 
ретельного ознайомлення з кожною спра-
вою та її учасниками, вони з огляду на своє 
процесуальне становище та повноваження 
не зобов’язані цього робити, оскільки не 
мають спеціальних психологічних знань та 
навичок з практичної психології. З огляду 
на зазначене є підстави констатувати, що 
практичне застосування тактичних при-
йомів, заснованих на методах психологіч-
ного впливу, у сфері судочинства є про-
блематичним: з одного боку, успішність 
вирішення професійних завдань слідчими, 
прокурорами, суддями, оперативними 
працівниками безпосередньо залежить 
від їхнього вміння спілкуватися з учасни-
ками справи, а з іншого – представникам 
юридичної професії бракує спеціальних 
психологічних знань. Звичайно, під час 
навчання у вищих юридичних закладах 
вони отримують уявлення про психологію 
особистості, міжособистісне спілкування, 
способи подолання конфліктних ситуацій, 
однак ці теоретичні знання є дуже загаль-
ними і не засвоєні у процесі практики. 

Завданням криміналістики як мето-
дологічної бази для всіх галузей права є 
адаптація досягнень інших наук і їх впро-
вадження у сферу судочинства для вирі-
шення його завдань. Тому доцільним було 
б залучати до участі у справі психологів, 
які за завданням слідчого працювали б з 
відповідним учасником справи з метою 
скласти його психологічний портрет та ви-
значити ефективний алгоритм спілкування 
з цією особою та, як результат, розробити 
рекомендації щодо конкретних прийомів, 
заснованих на методах психологічного 
впливу, які ефективно було б застосовувати 
з огляду на її індивідуально-психологічні 
риси. Хоча чинне законодавство України 
передбачає психологічне забезпечення 
оперативно-службової діяльності праців-
ників органів внутрішніх справ [3; 4], пси-
хологічні знання потрібні не тільки їм, а 
усім учасникам судового розгляду справи і 
не лише у кримінальному процесі. 

Виникає запитання: в якій процесуаль-
ній формі досліджувати індивідуально-
психологічні риси особистості? Аналіз 
чинних процесуальних кодексів України 
та підзаконних нормативних актів дає під-
стави для висновку, що це можливо або 
у вигляді експертизи, результатом про-
ведення якої є відповідний висновок, або 
шляхом залучення психолога до участі у 
проведенні слідчих дій як спеціаліста. 

Другий варіант видається привабли-
вішим, оскільки дозволяє оперативно ви-
значити індивідуально-психологічні осо-
бливості відповідного учасника справи. 
Проте чинний КПК України передбачає, 
що спеціаліст може залучатися до участі у 
справі тільки під час проведення слідчих 
дій. Однак складання індивідуального пси-
хологічного портрета особи та визначення 
найбільш відповідних її індивідуальним 
психологічним рисам методів і прийомів 
має передувати проведенню слідчих чи 
судових дій з участю цієї особи. Тому слід 
удосконалити чинне процесуальне зако-
нодавство і закріпити у ньому право слід-
чого, судді, прокурора, адвоката залучати 
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до участі у справі спеціалістів-психологів 
для проведення ними дослідження інди-
відуально-психологічних особливостей 
учасників справи до безпосереднього про-
ведення слідчих дій. 

З метою практичної реалізації наведе-
них вище пропозицій слід визначитися із 
процесуальним становищем психологів 
у сфері судочинства. Аналіз чинного за-
конодавства України та досвід практичної 
діяльності дає підстави для висновку, що 
дослідження, які спрямовані на з’ясування 
значущих для справи обставин і які по-
требують застосування спеціальних знань, 
здійснюються атестованими судовими екс-
пертами або спеціалістами, професійні 
знання і досвід яких підтверджуються від-
повідними документами про освіту. Якщо 
залучення експертів до участі у справі 
здійснюється для проведення експер-
тизи, то спеціалісти надають консультації, 
роз’яснення, що мають інформативно-до-
відковий характер і допомагають слідчому, 
судді чи адвокатові вирішувати певні си-
туативні завдання. При цьому і експерти, і 
спеціалісти є незалежними у своїй профе-
сійній діяльності і не перебувають у штаті 
правоохоронних органів, а є працівниками 
або державних спеціалізованих експертних 
установ чи інших підприємств і організа-
цій. Очевидно, що психологічний аналіз 
особистості учасника справи та обрання 
найбільш ефективних прийомів, засно-
ваних на методах психологічного впливу, 
стосовно нього потребує оперативного ви-
рішення, а, як відомо, призначення та про-
ведення судової експертизи пов’язане зі 
значними витратами часу. Що стосується 
залучення спеціалістів, то, як правило, 
вони не завжди можуть одразу ж прийти на 
допомогу слідству чи суду, оскільки є спів-
робітниками інших підприємств, установ 
та організацій. Водночас строки досудо-
вого слідства та судового розгляду справи 
чітко регламентовані законодавством. Тому 
існує гостра потреба оперативного забез-
печення практичної діяльності працівни-
ків правоохоронних органів допомогою 

професійних психологів. Вони надавати-
муть допомогу у справі як фахівці, однак 
від інших спеціалістів, які залучаються 
до участі у справі, вони відрізнятимуться 
тим, що будуть штатними співробітниками 
відповідного правоохоронного органу, що 
забезпечить оперативність у вирішенні по-
ставлених слідчим чи суддею завдань, і їх 
професійна діяльність не буде пов’язана із 
дослідженням і встановленням юридич-
них фактів, а полягатиме у дослідженні 
індивідуально-психологічних рис особис-
тості учасників справи та виборі залежно 
від цього найбільш ефективних методів та 
прийомів роботи з ними. 

Щодо засад взаємодії між працівни-
ками правоохоронних органів та судовими 
психологами, то у структурі органів вну-
трішніх справ, прокуратури та суду всіх 
рівнів слід створити відділи судових пси-
хологів, до складу яких входитимуть про-
фесійні психологи, що залучатимуться 
до участі у справі з метою аналізу індиві-
дуально-психологічних рис особистості 
та створення її психологічного портрета. 
Співпраця між працівниками правоохо-
ронних органів та судовими психологами 
повинна базуватися на засадах рівноправ-
ності й виключати будь-який тиск і не-
хтування точкою зору судового психолога. 
Проте за юристами залишається право 
враховувати чи ні рекомендації судового 
психолога. Однак у випадку незадовільних 
результатів розслідування відмову від до-
помоги судового психолога слід розціню-
вати як невжиття всіх можливих заходів 
для всебічного, повного і об’єктивного до-
слідження обставин справи. 

Вочевидь, адвокати також потребують 
допомоги психологів для вирішення їх про-
фесійних завдань, однак згідно з чинним 
законодавством України вони можуть звер-
татися до них лише в приватному порядку 
для отримання консультацій. Оскільки ад-
вокати виконують протилежну за змістом 
процесуальну функцію, ніж слідчі та про-
курори, то закономірним є те, що їх про-
фесійні інтереси не збігаються. Однак є ви-
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падки, коли для з’ясування істини у справі 
вони консолідують свої зусилля. У зв’язку 
із зазначеним слід закріпити за адвокатами 
право звертатися до слідчого чи судді з кло-
потанням про залучення до участі у справі 
психолога, наприклад, щоб визначити, 
які прийоми, засновані на методах психо-
логічного впливу, слід застосовувати до 
учасника справи, котрий внаслідок амнезії 
стресового характеру не може згадати об-
ставини вчиненого злочину, або ж які слід 
обрати способи встановлення психологіч-
ного контакту з підозрюваними чи обвину-
ваченими, інтереси яких захищає адвокат, і 
які не бажають з ним співпрацювати.

Практична реалізація описаних вище 
положень є можливою лише за умови 
впровадження у сферу судочинства такої 
процесуальної фігури, як судовий психо-
лог. Це – фахівець у галузі психології, який 
забезпечує вирішення завдань у сфері судо-
чинства за допомогою наявних у нього спе-
ціальних знань. Щодо походження терміна 
«судовий психолог», то може скластися 
враження, що діяльність відповідного спе-
ціаліста обмежується лише судовим роз-
глядом справ. Однак насправді така назва 
зумовлена саме сферою застосування його 
професійних знань, а саме судочинством. З 
огляду на зазначене немає потреби окремо 
виділяти слідчих і судових психологів. 

До компетенції судових психологів слід 
віднести вирішення таких завдань: 

1) психологічний аналіз умов ефектив-
ності професійної праці представників від-
повідних напрямів юридичної професії; 

2) визначення особистісних якостей, 
практичних навичок і вмінь, що поклада-
ються в основу формування професіограми 
слідчих, суддів, адвокатів, прокурорів;

3) проведення психодіагностики з ме-
тою виявлення в працівників правоохорон-
них органів станів емоційно-психологічної 
напруженості, перевтоми, інших негатив-
них психологічних станів;

4) організація та проведення психопро-
філактичної роботи з працівниками пра-
воохоронних органів, здійснення корекції 

психологічної напруженості, перевтоми та 
інших негативних психологічних станів, 
організація та забезпечення роботи кабіне-
тів психологічної корекції та регуляції; 

5) розробка та проведення психологіч-
них тренінгів для виховання і утвердження 
у відповідних представників юридичної 
професії спеціальних психологічних якос-
тей, наприклад, стресостійкості, працез-
датності, здатності до саморегуляції пси-
хологічного стану;

6) надання психологічної допомоги 
молодим працівниками правоохоронних 
органів у процесі їх адаптації до умов їх 
професійної діяльності;

7) формування у працівників правоохо-
ронних органів психологічної готовності 
до професійної діяльності в екстремальних 
ситуаціях, відповідального ставлення до 
дотримання правил безпеки в професійній 
діяльності, передбачливості;

8) надання психологічної допомоги 
пра ців никам правоохоронних органів 
після їх перебування в екстремальних си-
туаціях, пов’язаних із виконанням службо-
вих завдань, застосуванням вогнепальної 
зброї та спецзасобів, отриманням значних 
психогенних навантажень, зниженням пра-
цездатності тощо;

9) участь у роботі атестаційних комісій 
правоохоронних органів;

10) проведення психологічних експер-
тиз та поліграфічних досліджень;

11) збір, аналіз та узагальнення інфор-
мації щодо процесуальних ситуацій при 
розслідуванні різних категорій злочинів з 
метою розробки тактичних рекомендацій 
із психології взаємин працівників опера-
тивно-слідчих органів та суду з учасни-
ками справи;

12) створення психологічного портрета 
підозрюваних, обвинувачених, підсудних, 
потерпілих та інших учасників справи, 
з’ясування їх індивідуально-психологічних 
особливостей, рівня нейротизму, психое-
моційного стану для об’єктивної оцінки їх 
поведінки, з урахуванням яких планується 
проведення слідчих (судових) дій, а також 
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обираються способи встановлення психо-
логічного контакту;

13) участь у досудовому слідстві та під 
час судового розгляду справи як спеціаліст;

14) визначення прийомів, заснованих 
на методах психологічного впливу, які най-
більш ефективні в конкретній слідчій ситу-
ації та щодо відповідних учасників справи 
залежно від їх індивідуально-психологіч-
них особливостей;

15) узагальнення інформації про ефек-
тивність застосування методів психоло-
гічного впливу та відповідних тактичних 
прийомів у сфері судочинства і розробка 
рекомендацій щодо удосконалення їх реа-
лізації;

16) моделювання нових тактичних при-
йомів, заснованих на методах психологіч-
ного впливу, їх апробація при проведенні 
слідчих та судових дій та інформування 
працівників правоохоронних органів про 
можливий їх вплив на поведінку учасників 
справи;

17) вивчення потреб правоохоронних 
органів України в психологічних техноло-
гіях для різних видів юридичної практики, 
формування замовлень на їх розроблення 
відповідним навчальним закладам і на-
уковим установам та подальше їх впрова-
дження у практику. 

Наведений перелік питань, вирішення 
яких покладатиметься на судового психо-
лога, не є вичерпаним і, очевидно, з часом 
буде розширений. Однак він є достатнім 
для початку діяльності даної процесуаль-
ної фігури. 

Серед основних напрямів діяльності 
судового психолога слід виокремлювати 
спілкування з підозрюваними, обвинуваче-
ними, потерпілими та іншими учасниками 
справи з метою складання психологічного 
портрета, з огляду на який і здійснювати-
меться вибір та рекомендація слідчому чи 
судді конкретних прийомів, заснованих на 
методах психологічного впливу, які слід 
застосовувати у відповідній ситуації. Для 
їх правильного вибору слід застосовувати 
такі методи:

1) метод спостереження, що дасть змогу 
вивчити поведінку особи у звичних для неї 
умовах (навчання, спілкування, трудова ді-
яльність). Застосування цього методу ма-
тиме епізодичний характер і використову-
ватиметься в системі оцінки пізнавальних 
процесів. Для підтвердження фактів спо-
стереження залучаються показання свідків, 
співробітників, родичів, а також характе-
ристики з місця роботи чи навчання;

2) біографічний метод, що полягає в 
ознайомленні з життям відповідної особи;

3) метод бесіди, за допомогою якого 
з’ясовуються життєві орієнтири, цінності 
особи, її моральні принципи. Для успішної 
реалізації цього методу відповідний спеці-
аліст має заздалегідь ознайомитися з мате-
ріалами справи і скласти план бесіди;

4) метод тестування, в якому викорис-
товуються спеціально розроблені завдання, 
тести для оцінки пам’яті, мислення, емо-
ційно-вольової сфери, особистісних якос-
тей.

Крім того, слід визначити правові під-
стави для залучення судового психолога 
до участі у справі. Оскільки спілкування 
судового психолога з учасниками справи 
здійснюється з метою вирішення завдань 
судочинства, то за своїм змістом воно є про-
цесуальною діяльністю. Отже, і залучення 
судового психолога має здійснюватися на 
підставі процесуального документа, зо-
крема постанови слідчого, прокурора чи 
ухвали суду, який має відповідати вста-
новленим чинним законодавством Укра-
їни вимогам, що зазвичай ставляться до 
такого виду документів, та містити перелік 
питань, що винесені на їх розгляд і вирі-
шення. Це можуть бути такі питання:

1) які індивідуально-психологічні 
особливості (риси характеру, тип темпе-
раменту, індивідуальні особливості осо-
бистості) має особа і яким чином індиві-
дуальні властивості психічних процесів 
особи можуть вплинути на її поведінку під 
час проведення слідчих та судових дій?

2) чи піддається особа психологічному 
впливу і які прояви в поведінці особи, що 
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мають юридичне значення, можуть відбу-
тися внаслідок його застосування?

3) чи здатна особа з урахуванням рівня 
її розумового розвитку, індивідуально-
психологічних особливостей і емоційного 
стану розуміти, що стосовно неї застосо-
вується психологічний вплив і які пове-
дінкові реакції у неї може спричинити таке 
усвідомлення?

4) чи може зашкодити особі застосу-
вання до неї методів психологічного впливу 
та відповідних тактичних прийомів?

5) які методи психологічного впливу та 
засновані на них тактичні прийоми ефек-
тивно застосовувати до особи для вирі-
шення конкретного завдання (подолання 
протидії процесу розслідування, отри-
мання повної та об’єктивної інформації 
про обставини справи, допомога у відтво-
ренні забутого тощо)?

6) які поведінкові реакції у особи може 
спричинити застосування щодо неї тактич-
них прийомів, заснованих на методах пси-
хологічного впливу?

За результатами проведених дослі-
джень та залежно від їх характеру судо-
вий психолог складатиме такі підсумкові 
документи, як рекомендації або довідкове 
(консультаційне) повідомлення, які слугу-
ватимуть довідковою і орієнтуючою для 
слідчого чи судді інформацією. 

Рекомендації чи повідомлення судо-
вого психолога мають складатися з трьох 
частин: вступної (вступ), дослідницької 
(дослідження) та заключної (висновки).

У вступній частині підсумкових до-
кументів зазначаються найменування до-
кумента («Рекомендації» або «Довідкове 
(консультаційне) повідомлення»), його но-
мер, дата складання, за якою справою (кри-
мінальною, цивільною) проводиться дослі-
дження, номер справи, дата надходження 
постанови (ухвали), матеріали справи, які 
були надані судовому психологу на озна-
йомлення (у тому числі вид (назва) до-
кументів та кількість аркушів), його ім’я, 
прізвище, по батькові, а також дані про 
судового психолога: освіта, спеціальність, 

стаж роботи, номер документа, який надає 
право застосовувати психологічні знання 
для вирішення завдань судочинства, на-
йменування і дата складання документа, 
на підставі якого виконується дослідження 
(постанова, ухвала), та найменування 
особи (посада, прізвище, ініціали) або 
органу, що призначив його проведення, 
прізвище, ім’я та по батькові осіб, аналіз 
індивідуально-психологічних якостей яких 
здійснюватиметься судовим психологом, 
перелік питань (дослівно у формулюванні 
постанови чи ухвали), які винесено на ви-
рішення судового психолога, нормативні 
акти та література, які використовувались 
судовим психологом при вирішенні по-
ставлених питань, із зазначенням, відпо-
відно, їх дати, номера прийняття, редакції 
та бібліографічних даних.

У дослідницькій частині описуються 
процес дослідження та його результати, а 
також наводиться обґрунтування висновків 
з поставлених питань.

Дослідницька частина повинна вклю-
чати відомості про психоемоційний стан 
відповідного учасника справи, застосовані 
методи (методики) дослідження, їх реє-
страційний номер, умови їх використання, 
оцінку результатів дослідження. Опис про-
цесу застосування психологічних методів 
дослідження та проведення експертних 
експериментів можуть обмежуватись ви-
кладенням остаточних результатів. 

У заключній частині викладаються ви-
сновки за результатами дослідження у ви-
гляді відповідей на поставлені запитання 
в послідовності, що визначена у вступній 
частині. На кожне з поставлених запитань 
має бути дано відповідь по суті або вка-
зано, з яких причин неможливо його ви-
рішити. У разі якщо заключний висновок 
не може бути сформульований у стислій 
формі, допускається посилання на резуль-
тати досліджень, викладених у дослід-
ницькій частині.

Вказані рекомендації за змістом є, на 
перший погляд, подібними до висновку 
експерта, а проведений вид досліджень – до 

о.в. Бишевець
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психологічної експертизи, оскільки потре-
бує залучення спеціальних психологічних 
знань, однак його результати не можуть ви-
користовуватися у справі як джерело дока-
зів, оскільки не пов’язані із встановленням 
юридичних фактів, а спрямовані на опти-
мізацію слідчих і судових дій. 

Наведене вище дає підстави для таких 
висновків:

1) застосування тактичних прийомів, 
заснованих на методах психологічного 
впливу, в сучасному українському судо-
чинстві є проблемним, оскільки працівни-
ки правоохоронних органів не володіють 
достатньою мірою спеціальними психоло-
гічними знаннями та практичними нави-
чками щодо реалізації їх можливостей;

2) з метою оперативного забезпечення 
практичної діяльності працівників право-
охоронних органів психологічними зна-
ннями слід створити в структурі вказаних 
органів відділи судових психологів;   

3) на нормативному рівні слід встано-
вити вимоги до осіб, що можуть бути при-
значеними на посаду судового психолога, 

а саме: вони повинні мати вищу освіту за 
спеціальністю «Психологія», освітньо-ква-
ліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 
пройти відповідну підготовку, скласти ква-
ліфікаційний іспит та отримати свідоцтво 
про право надавати психологічну допомо-
гу у сфері судочинства;

4) відмінність процесуального статусу 
судових психологів від експертів полягає 
в тому, що їх рекомендації не є джерелом 
доказів, оскільки вони не встановлюють і 
не досліджують юридичні факти, а визна-
чають вплив індивідуально-психологічних 
особливостей учасників справи на їх пове-
дінку під час проведення слідчих дій;

5) до професійних завдань судового 
психолога належить впровадження у сферу 
судочинства психологічних знань з метою 
сприяти працівникам правоохоронних ор-
ганів у вирішенні їх завдань, а також роз-
робка на основі даних психології методик, 
що забезпечать оптимізацію проведення 
слідчих та судових дій і удосконалення 
профілактичної роботи.
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РеЗюМе
В статье на основе анализа материалов следственной и судебной практики описаны 

актуальные проблемы применения тактических приемов, основанный на методах психо-
логического воздействия, в ходе проведения следственных и судебных действий. Автором 
вносятся предложения по усовершенствованию результатов реализации возможностей 
психологического влияния в сфере криминального судопроизводства при решении про-
фессиональных задач работниками правоохранительных органов.
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SUmmarY
In the article on the basis of analysis of the materials of investigative and judicial practice the 

actual problems of application of tactical devices based on the methods of psychological influence 
have being characterized. The author makes suggestions, which are aimed on developing of the 
results of the improvement of application in the sphere of legal procedure of psychological 
influence, its methods and based on them tactical devices. 

Рекомендовано кафедрою кримінального процесу  
та криміналістики

Подано 10.01.2013.

о.в. Бишевець
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Багаторічна наукова робота і редагу-
вання дисертацій своїх учнів та наукових 
статей для фахових видань викликали у 
мене все більш відчутне відчуття незадо-
волення у зв’язку з плутаниною під час 
вживання в текстах названих праць, вико-
наних українською мовою, українських і 
російських власних імен. До речі, я ніяк 
не можу второпати, чому порівнюються 
з українськими в обов’язковому (!?) по-
рядку лише російські імена, а не, примі-
ром, білоруські, англійські, німецькі?

Важко собі уявити таке диво дивне, 
щоб по приїзді в Україну почали звати 
Іваном шановних гостей, наприклад, 
поляка Яна Козельського, чеха Янека 
Штрипку, англійця Джона Свіфта, німця 
Йоганна Вебера, австрійця Ганса Гросса, 
француза Жана Вільфора, іспанця Хуана 
Гомеса, грузина Вано Кахадзе, вірменина 
Ованеса Айвазяна. Було б зовсім дивним, 
якби, перетнувши кордон з Україною, 
німець Вебер ставав Ткачем, австрієць 
Гросс – Великим, а англієць Сміт – Ко-
валем.

Це було б дивно, незрозуміло і навіть 
образливо, бо таким чином порушува-
лося б непорушне право кожної людини 
на власне ім’я та гідність роду.

В наукових публікаціях, творах ху-
дожньої літератури, газетних нарисах, 
виданих українською мовою, ми без тіні 
сумніву називаємо литовця Пятраса По-
шюнаса саме Пятрасом, а не Петром, бі-
лоруса Алеся Войтовича – саме Алесем, 
а не Олексієм, грузина Сандро Мамала-
дзе – саме Сандром, а не Олександром 
і т.п. Ясно, нікому в голову не збреде в 
газетному репортажі замінити назву ро-
сійського корвета «Александр Невский», 
який зайшов з візитом дружби до Одеси, 
на «Олександр Невський», а українського 
гіганта «Мрію», який приземлився в ро-
сійському Домодєдово, назвати «Меч-
тою». І це – правильно, адже власне ім’я 
слугує непорушною ідентифікаційною 
ознакою кожного конкретного об’єкта 
реального світу, яких, як відомо з різних 
філософських вчень, існує незчисленна 
кількість і серед яких немає тотожних, а 
можуть бути лише подібні. Тому власні 
імена людей, якими б письмовими зна-
ками вони не позначались – кирилицею, 
латиницею, ієрогліфами etc. – повинні 
читатись і звучати однаково (звісно, з ура-
хуванням акцентів і наголосів), інакше в 
іншому випадку це буде позначення різ-
них людей. Отже, український В.Г. Гон-

В.Г. ГончАренКо, 
професор
(Академія адвокатури України)

джон смІт в українІ

І як воно зробилось так,
що в турка я перевернувся
(С.С. Гулак-Артемовський
«Запорожець за дунаєм»)
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чаренко російською буде В.Г. Гонча-
ренко, англійською V.G. Goncharenko, 
німецькою W.G. Gontscharenko, китай-
ською – відповідним ієрогліфом.

Виникає цілком слушне запитання: 
чому ж тоді з невідомих нам несусвітніх 
причин  в Україні та Росії унормували 
написання й проголошення власних 
імен в перекладі на аналогічні (але не 
тотожні!) імена, що є соціальним нон-
сенсом. Правда, заради об’єктивності 
наших роздумів слід зазначити, що ко-
рифея української сцени Гната Юру 
росіяни називають «Гнат Юра», а не 
Игнатий Юра, а іспанського засновника 
ордену єзуїтів Ігнатія Лойолу українці 
називають Ігнатієм, а не Гнатом. Але – 
це рідкісні винятки.

З цього досить сумбурного аналізу 
можна зробити висновок, що різне по 
суті графічне зображення власних імен 
в різноманітних текстах на підставі різ-
ного звучання власних імен у спорід-
нених мовах є спотворенням цих імен 
за визначенням, створює труднощі в 
процесі ідентифікації особи, на межі з 
аморальністю втручається в усталені 
мовні традиції окремих народів, а тому 
є неприпустимим і вимагає норматив-
ного створення побутового і наукового 
мовного і соціального комфорту. Хай 
українець Микола буде в Росії Мыкола, 
в Англії Mykola, а росіянин Николай – в 
Україні Ніколай, в Англії Nikolaj. І нехай 
Джон Сміт скрізь буде таким і пишається 
своїм трудовим почесним походженням!

в.Г. Гончаренко
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Однією з ключових проблем сучасного 
міжнародного права залишається визна-
чення міжнародного конфлікту. Спостері-
гаючи за розвитком останніх подій, можна 
констатувати наявність пасивної позиції 
– однотипної моделі поведінки, притаман-
ної сучасним міжнародним конфліктам, а 
саме: неможливість хоч що-небудь зробити 
внаслідок доволі вдалого «оминання» між-
народного права. Звичайно, можна довго 
розмірковувати щодо прогалин у самому 
міжнародному праві, але зараз не про це.

Що відбувається в світі під час розгор-
тання чи розгорання чергового конфлікту? 
На жаль, одне і те ж саме. По-перше, якщо 
в ньому «бере участь» хоч один з постій-
них членів Ради Безпеки ООН, то під час 
голосування він накладає вето (заборона, 
негативний голос) з цього питання. Всім 
іншим нічого не залишається, як спогля-
дати далі за розвитком подій. Або чекати 
слушної нагоди, а саме: відсутності на го-
лосуванні з цього питання представника 
цієї держави. Оскільки відсутність, за Ста-
тутом ООН, не означає негативний голос, і 
рішення може бути прийнято. Або зробити 
все, щоб «організувати» таку відсутність, 
як під час голосування щодо питання Ко-
реї. Теж своєрідна гра. Ймовірність того 
що у будь-який сучасний конфлікт втяг-

нута хоч одна держава зі складу постійних 
членів Ради Безпеки ООН (США, Росія, 
Китай, Франція, Великобританія) – дуже 
велика, бо якщо безпосередньо вони не 
беруть участь в конфлікті, то він може за-
чіпати сферу її інтересів [4, 112]. І ці інтер-
еси вони захищатимуть.

Мирні способи застосовуються тоді, 
коли між державами (і тільки між ними) 
виникає міжнародний спір. Це вимагає 
встановлення змісту самого поняття «між-
народний спір», яке у доктрині використо-
вується як узагальнююче поняття. Взагалі, 
це стан, коли одна держава заявляє пре-
тензії іншій державі, від задоволення яких 
інша держава ухиляється. Оскільки в прак-
тиці це не завжди можна виявити в «чи-
стому» вигляді, Статут ООН відрізняє два 
поняття: «спір» і «ситуація» (ст.ст. 11, 12, 
34, 35 та ін.). Хоча вони не мають норма-
тивних характерних ознак, доктрина вихо-
дить з того, що «ситуація» не визначається 
чітко окресленими вимогами однієї дер-
жави до іншої, але згідно зі Статутом ООН 
в ситуації сторона не має стримуватися 
під час голосування з цього питання у Раді 
Безпеки, а в спорі − має. Звідси вважають, 
що за змістом ситуація ширша, ніж спір. 
Ситуація навіть самим своїм існуванням 
може потенційно загрожувати міжнарод-

І.І. нІКоленКо,
старший викладач 
(Академія адвокатури України) 

проблеми визначення 
мІжнародного конфлІкту

Ключові слова: міжнародний конфлікт, міжнародний спір, ситуація, міжнародна 
криза, ооН.

 © і.і. ніколенко, 2013.



205

ному миру і безпеці. Яскравий приклад − 
ситуація з Іраком. Свого часу там навіть не 
було явних сторін. Так, є, звичайно, Ірак, 
але хто проти нього? Фактично − це США 
і держави, що їх підтримують. Але США 
заперечують свою заінтересованість у 
«ситуації» і ворожості до Іраку. Вони при-
криваються рішенням Ради Безпеки ООН. 
Та не можна ж розглядати Раду Безпеки − 
орган похідний, результат волевиявлення 
держав, що до неї входять, − як іракського 
опонента. З цього можна зробити висно-
вок, що можливі «ситуації», в яких немає 
очевидних сторін. Така сучасна тенденція, 
пов’язана з тим, що в силу політичної необ-
хідності провідні держави світу ігнорують 
основні положення Статуту ООН, хоча, до 
речі, ними ж і прикриваються [9, 93].

У справі про Намібію Міжнародний 
Суд ООН зазначив, що наявність виявлених 
і сформульованих розбіжностей держав 
щодо предмета спору є основною відмін-
ною рисою міжнародного спору і ситуації. 
Перш за все слід виділити обов’язкові еле-
менти міжнародного спору, які відрізня-
ють його від ситуації: це предмет спору і 
взаємовиключні позиції сторін спору, об-
ґрунтовані нормами міжнародного права. 
Щодо предмета спору, то відповідно до 
п. 2 ст. 36 Статуту Міжнародного Суду 
ООН, цей орган може розглядати міжна-
родні спори, предметом яких є тлумачення 
договору, будь-яке питання міжнародного 
права, наявність факту порушення між-
народного зобов’язання, характер і роз-
мір відшкодування за порушення міжна-
родного зобов’язання. Держави-учасниці 
спору обґрунтовують свої претензії одна 
до одної нормами міжнародного права. По-
няття ситуації ж ширше, оскільки ситуація 
може з’явитися ще до виникнення спору 
й існувати після його врегулювання. Зна-
чення розходження спору й ситуації поля-
гає перш за все в тому, що Міжнародний 
Суд ООН розглядає тільки спори.

У міжнародному праві немає загаль-
новизнаного визначення поняття «між-
народний спір». Колись Постійна палата 

міжнародного правосуддя визначила між-
народний спір як незгоду із правом або 
фактом, конфлікт правових позицій або ін-
тересів двох сторін [7, 229]. Ознаки спору 
встановлюються для потреб реалізації пев-
ної процедури врегулювання міжнародних 
спорів, передбаченої конкретним міжна-
родним договором. Водночас, досить часто 
регламентація процедур мирного врегу-
лювання відбувається без формального 
визначення ознак міжнародного спору. У 
сучасній теорії склався загалом єдиний 
підхід до визначення змісту цього поняття. 
Він ґрунтується на практиці Міжнародного 
Суду, який під міжнародним спором розу-
міє конфлікт поглядів, що об’єктивно існує 
до початку розгляду справи [6, 271]. Для 
наявності спору недостатньо констатації 
самої лише різниці в поглядах сторін із пи-
тання права чи факту або ж їхніх інтересів. 
Така розбіжність повинна бути об’єктивно 
виражена в офіційних діях, принаймні од-
нієї з них. Наявність міжнародного спору 
вимагає від його учасників та інших заін-
тересованих суб’єктів міжнародного права 
реалізації принципу мирного вирішення 
міжнародних спорів. Отже, міжнарод-
ний спір − це виражена суперечність між 
суб’єктами міжнародного права, коли сто-
рони висунули одна до одної взаємні пре-
тензії, в ньому завжди є учасники, а їх пре-
тензії співпадають за предметом спору. Як 
приклад можна навести спір між Англією 
і Аргентиною через Фолклендські острови 
[1, 34]. Якщо претензії не співпадають за 
предметом спору, то вони так і залиша-
ються лише претензіями. Міжнародний 
Суд ООН відзначав, що «односторонні 
претензії не утворюють спору» [3, 81]. 
Претензії сторін (держав) один до одного 
можуть розглядатися в міжнародних ор-
ганах лише за їхньою згодою, а спори мо-
жуть прийматися до розгляду і без їхньої 
згоди, особливо якщо вони загрожують 
міжнародному миру і безпеці. Рада Без-
пеки ООН сама приймає в такому випадку 
рішення про необхідність розгляду спору 
чи ситуації. 

і.і. ніколенко
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Не існує універсальної класифікації 
міжнародних спорів. Кожний договір має 
свою унікальну класифікацію, що зазвичай 
служить двом цілям: визначити, які спори 
підпадають під дію цього договору; встано-
вити, які мирні засоби слід застосовувати 
для врегулювання певних видів спорів. На-
приклад, Конвенція 1907 р. про мирне ви-
рішення міжнародних сутичок рекомендує 
державам-учасницям для врегулювання 
«серйозної незгоди або конфлікту» вдава-
тися до мирних послуг або посередництва; 
при «розходженнях міжнародного харак-
теру, що не зачіпають їхньої честі або жит-
тєвих інтересів та випливають із різниці в 
поглядах на питання факту» − створювати 
слідчу комісію; арбітраж рекомендується 
як найбільш ефективний і справедливий 
спосіб вирішення «питань юридичного 
характеру, особливо при тлумаченні або за-
стосуванні міжнародних конвенцій».

Міжнародні спори поділяють на пра-
вові та політичні. У першому випадку 
держави ґрунтують свої вимоги на нормах 
міжнародного права, у іншому − такі аргу-
менти не є основними. Очевидно, що ця 
класифікація достатньо умовна, оскільки 
звичайно використовують усі аргументи − 
і правові, і політичні (фактичні). Але вини-
кають і суто правові спори між державами, 
у зв’язку з чим Статут ООН використовує 
термін «спори юридичного характеру» 
(п. 3 ст. 36). Але в Статуті немає терміна 
«політичні спори».

Статут Міжнародного Суду вважає, 
що до спорів юридичного характеру на-
лежать спори щодо тлумачення договору, 
будь-якого питання міжнародного права, 
наявність факту порушення міжнарод-
ного зобов’язання, відшкодування, яке 
належить за порушення міжнародного 
зобов’язання (п. 2 ст. 36). Такий розподіл 
зазначений і в Європейській конвенції про 
мирне вирішення спорів 1957 р.

Згідно зі Статутом ООН важливе зна-
чення має поділ спорів на такі, продо-
вження яких мало б загрожувати підтри-
манню міжнародного миру і безпеки (п. 1 

ст. 33), і спори, що не мають таких ознак 
[7, 230]. Проте з середини 90-х років XX ст. 
будь-який спір потенційно може загрожу-
вати міжнародному миру і безпеці. Більше 
того, кінець XX ст. і початок XXI ст. про-
демонстрували світу, що міжнародний кон-
флікт сьогодні набуває нової форми. Мова 
йде вже не про типовий конфлікт, «ви-
вчений» і досліджений, а про міжнародні 
кризи, які ерозією роз’їдають міжнародні 
відносини між державами. Причиною цих 
процесів є те, що відбувається розпад сис-
теми національних держав, які розвивали у 
кожного громадянина почуття належності 
до тієї чи іншої держави. Сьогодні відбу-
вається процес глобалізації, але в найгір-
шому його прояві: національні кордони 
стають все більш прозорими, а громадяни 
– дезорієнтованими [5, 124]. Але людській 
природі властиво себе до когось зарахову-
вати, а потім обороняти тих, кого вважаєш 
«своїм». І якщо держава перестане бути 
такою основою для власних громадян, то 
ними стануть релігія, мова, колір шкіри чи 
щось інше. Це неминуче призведе до си-
туацій, спорів, конфліктів, криз. Проте не 
тих, які навчились розв’язувати мирними 
засобами.

Сьогодні міжнародний конфлікт ви-
користовується наддержавами у своїх ін-
тересах, але при цьому вони не можуть 
гарантувати його мирне вирішення [2, 57]. 
І дати визначення цьому явищу, яке час від 
часу спалахує в світі – прогнозовано чи 
непередбачувано – і є свідомо розпочатим 
чи ненавмисно спровокованим, поки не-
можливо. Величезна кількість учасників, 
як наявних, так і прихованих, різноманітні 
причини, що породжують його, унемож-
ливлюють визначення міжнародного кон-
флікту [10, 162]. При цьому треба врахо-
вувати ще й їхню сучасну специфіку, коли 
потрібно іноді вести справу не з урядами, 
а з різними конфліктуючими сторонами, 
які не мають ніяких правових зобов’язань 
щодо ООН і часто не схильні рахуватися з 
рішеннями Ради Безпеки і контингентами 
ООН [8, 72]. Це вимоги і реалії сучасності.
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З огляду на входження нашої країни 
в спільний європейський освітній про-
стір перед вітчизняними перекладачами 
все гостріше постають питання адекват-
ного перекладу з рідної мови терміноло-
гії, пов’язаної з навчальним процесом та 
науковою роботою, які відбуваються у 
вищій школі. Такий адекватний переклад 
дає можливість ознайомити інші країни зі 
здобутками вітчизняної освіти та науки, 
неправильний же, неадекватний переклад 
викликає в кращому разі непорозуміння 
або ж створює викривлену уяву про те, що 
відбувається в українській вищій освіті. 

Щоб виконати свою професійну місію, 
перекладач повинен не просто бути в курсі 
побуту, політики, філософії англомовних 
держав та України, але й бути обізнаним 
про реалії їх життя. В першу чергу це від-
носиться до понять, які не існують апріорі 
у Великій Британії та США і для яких не-
має в англійській мові готових еквівален-
тів. Такі реалії можуть перекладатися в 
різний спосіб, наприклад, контекстуально 
або за допомогою аналога. Скажімо, коли 
говориться «колектив нашого вишу», в за-
лежності від ситуації, можна перекласти 

як «the staff», «our colleagues», «University 
group», «University personnel». Безперечно, 
одним із поширених методів перекладу для 
таких реалій освітньої галузі є описовий 
переклад, а саме: медаліст – honour student, 
курси підвищення кваліфікації – refresher 
courses або advanced training courses [2, 50].

Значний досвід авторів цієї статті в пе-
рекладі матеріалів про вищу школу з укра-
їнської мови на англійську свідчить про 
різного плану труднощі, з якими стикається 
перекладач в перекладі з української на 
англійську, серед яких необхідно назвати 
наступні: 1) наявність лише часткових ек-
вівалентів для перекладу українських тер-
мінів; 2) повна відсутність еквівалентів чи 
навіть аналогів в мові перекладу; 3) «фаль-
шиві друзі перекладача»; 4) укорінені в 
свідомості деяких перекладачів невірні 
варіанти перекладу українських термінів 
та інші труднощі. Подолання цих трудно-
щів вбачається неможливим без глибокого 
вивчення світу академічної науки в англо-
мовних країнах, його порівняння з укра-
їнськими реаліями та застосування таких 
суто перекладацьких методів і прийомів 
як компонентний аналіз лексико-семан-
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тичних значень слів у вихідній та цільовій 
мовах, підбір аналога, підбір еквівалента, 
описовий переклад, калькування тощо.

Лише деякі українські терміни в опи-
суваній галузі мають прямі еквіваленти в 
мові перекладу, наприклад: декан – dean, 
професор – professor, ректор – rector. Хоча 
і в цих випадках сфери і частотність вжи-
вання слів можуть не співпадати в двох 
мовах. Скажімо, посаді ректора в Англії 
і в США відповідають «Chancellor» або 
«President», що є аналоговим перекладом. 
Цікаво, що «Lord Rector» в Шотландії 
означає голову студентської ради, який є 
членом Ради університету. «Rector» в по-
трібному нам значенні широко вживається 
в Європі, Південній Африці, Пакістані, Ін-
донезії, Філіппінах, Ізраїлі. В англомовних 
країнах, де основне значення слова «rector» 
традиційно було пов’язано з релігійною 
сферою, відбулося поступове витіснення 
цього слова на позначення першої особи 
в університеті на користь вже названих 
«chancellor» або «president» [6; 8]. В Англії 
«rector» історично означав голову спіль-
ноти священників, який одночасно опіку-
вався і університетом. Адже університети 
і в Англії, і в Європі виникали в середні 
віки як осередки викладання насамперед 
теології і філософії, а вже пізніше й інших 
наук. В США, наприклад, останній ректор 
в Йельському університеті помер в 1745 
році. Після нього ця посада стала назива-
тися «President» [5]. 

Сфера вживання англійського терміна 
«professor» теж відрізняється від україн-
ського «професора». Застосувавши компо-
нентний аналіз семантики цього слова, до-
ходимо висновку, що основне українське 
значення «найвище вчене звання викладачів 
вищих навчальних закладів та працівників 
наукових установ, посада, яку обіймає така 
людина» співпадає з основним значення 
цього слова в британській та американській 
англійській [1, 995; 7, 2359]. Але амери-
канці називають словом «professor» також 
будь-яких вчителів середніх шкіл, виклада-
чів закладів середньої спеціальної освіти, 

які не мають докторського ступеня, не обі-
ймають відповідну посаду. Аналогічне 
вживання українського «професора» можна 
знайти в західних український діалектах, 
але його вважати нормативним не можна. 
Англійський чи американський «professor» 
займає професорську посаду, яка назива-
ється «chair», наприклад, «Chair of English 
Phonetics at Manchester University». На жаль, 
дуже часто знаходимо це слово як переклад 
українського «кафедра», що є абсолютно 
невірним: правильним перекладом для «ка-
федри» є «department».

До «фальшивих друзів перекладача» 
належить переклад українського слова 
«академік» англійським «academic», адже 
останнє означає будь-якого викладача або 
науковця, що обіймає вищу посаду в ан-
глійському або американському універ-
ситеті, а не «члена академії наук», як це 
має місце в українській. Для українського 
«академіка» правильним перекладом є 
«academician». Це англійське слово є рідко 
вживаним і означає лише члена Королів-
ської академії мистецтв у Великій Британії 
(the Royal Academy of Arts), члена Academie 
Francaise у Франції або членів національ-
них академій наук у країнах колишнього 
Радянського Союзу [7, 11]. Члени інших 
академій в англомовних країнах назива-
ються «Fellows». Тому у більшості випад-
ків «академік» повинно перекладатися як 
«Fellow», що є аналоговим перекладом. 
«Academic», вжите як прикметник, означає 
«науковий, той що має стосунок до світу 
науки». Звідсіля очевидним є неправиль-
ність перекладу українського прикмет-
ника «науковий» як «scientific», якщо мова 
йде про гуманітарні науки, адже «science» 
означає науки точні та природничі. Так 
само абсолютно неправильним є переклад 
словосполучення «гуманітарні науки» як 
«humanitarian science». Правильним є пере-
клад «the Arts» або «Humanities». 

Ще одним «фальшивим другом пере-
кладача» став усталений переклад укра-
їнського «члена-кореспондента академії 
наук» словосполученням «corresponding 
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member of an academy of science», оскільки 
член-кореспондент в українській академії 
наук має дещо нижчий статус, ніж дійсний 
член, в той час як титул «corresponding 
member» в англомовних країнах може ще 
мати назву «Honorary Member» і озна-
чає іноземних членів академій наук, які 
не можуть виступати або спілкуватися 
особисто, а роблять це через листування 
(correspondence) [7, 524]. Більш пра-
вильним перекладом для «corresponding 
member» в українських реаліях був би 
«Junior Member».

Проте, можливо, найскладнішими в 
перекладі з української на англійську є 
ті терміни, які не мають не тільки еквіва-
лентів, але й аналогів у мові перекладу, 
що пов’язано з неспівпадінням в системі 
наукових ступенів та звань або з повною 
відсутністю в англійській мові певних по-
чесних звань в галузі науки і освіти, що 
є суто українськими реаліями. Так, чи не 
найскладнішим є переклад терміна «кан-
дидат наук» англійською мовою. Прирів-
нювання українського наукового ступеня 
«кандидата наук» до англійського «Ph.D.» 
є, з нашої точки зору, невиправданим, адже 
професорську посаду в англійському або 
американському університеті може отри-
мати лише людина, яка обов’язково має 
«Ph.D.» або аналогічний йому ступінь за-
лежно від дисципліни. Основні такі галузі 
будуть: право (LLD – Doctor of Laws у Ве-
ликій Британії, JD – Juris Doctor у США), 
медицина (MD – Doctor of Medicine) та 
інші галузі (Ph.D.). Професорські посади 
в українських університетах обіймають, в 
основному, доктори наук, а доценти – лише 
як виняток. Крім того, в агломовних краї-
нах «Ph.D.» або аналогічний докторський 
ступінь є найвищим науковим ступенем, 
якому передує тривала наукова праця про-
тягом мінімум 5–6 років. Тому ми пропону-
ємо два методи перекладу даного терміна: 
комбінована реномінація, тобто транско-
дування плюс пояснення цільовою мо-
вою – Kandidat Nauk (a degree intermediate 
between a Master’s and a Ph.D.) або описо-

вий переклад, який є більш компактним, 
але, можливо, не таким точним – a higher 
postgraduate degree. 

Цікавим також буде відмітити, що в ан-
гломовному середовищі вчений, який має 
належний ступінь, обіймає і відповідну по-
саду («chair»), тому, на відміну від України, 
вчені звання і посади в англомовному ака-
демічному світі, як правило, не прийнято 
розрізняти. 

Суто українськими реаліями є і такі 
почесні звання, як наприклад, лауреат дер-
жавної премії, адже в англомовних країнах 
таких премій не існує, або заслужений діяч 
науки і техніки, заслужений діяч освіти 
та інші. В таких випадках перекладач по-
винен проявити креативність і запропону-
вати свої варіанти перекладу. Калькування 
може бути одним із підходів до перекладу 
таких реалій. Наприклад, ми пропонуємо 
«лауреата Державної премії в галузі ...» 
перекладати як «Laureate of the State Award 
in ...», «заслуженого діяча науки і техніки» 
як «Distinguished Figure in Science and 
Technology», «заслуженого діяча освіти 
України» як «Merited Worker of Education», 
«заслуженого працівника народної освіти» 
як «Honored Educationalist of Ukraine», 
«стипендіата Кабінету Міністрів України» 
як «a winner of a Scholarship of the Cabinet 
of Ministers» і таке інше. 

На відміну від розглянутих термінів, на-
укове звання і посада доцента мають аналог 
в англомовному академічному середовищі, 
і цим аналогом є «Associate Professor», і аж 
ніяк не «Assistant Professor», що є непра-
вильним перекладом і означає «помічника 
або секретаря професора». Запропонова-
ний російською діаспорою термін «docent» 
можна зустріти в деяких американських 
університетах, але він не є широко вжи-
ваним в США і є абсолютно невідомим у 
Великій Британії. Крім того, треба завжди 
пам’ятати, що основним значенням цього 
слова є «гід-волонтер в музеї, картинній га-
лереї або зоопарку» [7, 725]. 

Деякі найнижчі щаблі посад в розгля-
нутій галузі, без яких, проте, неможливо 
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уявити її існування, зокрема, лаборант, 
потребують до себе також уважного під-
ходу. Адже переклад «laboratory assistant» 
підходить лише для природничих факуль-
тетів, а на гуманітарних факультетах цю 
посаду слід перекладати як «administrative 
assistant». 

Персонал, який організує і супрово-
джує навчальний процес в англомовному 
середовищі, має назву «administrative 
staff». Більшість посад аналогічного плану 
в українському університеті мають назву 
«методист» з акцентом саме на методич-
ному, а не організаційному аспекті їх діяль-
ності. Тому українське слово «методист» в 
більшості випадків перекладаємо за допо-
могою аналога, тобто «administrator».

Крім наукових ступенів та звань, склад-
них для перекладу, українське університет-
ське і, ширше, академічне життя містить в 
собі окремі процеси та структурні одиниці, 
не характерні для англомовного академіч-
ного середовища, знову ж таки українські 
реалії, переклад яких завжди створює труд-
нощі для перекладача. До них належать, 
наприклад, підготовчий факультет, якого 
не знайдемо у вишах англомовних країн, 
оскільки завдання підготовки до навчання 
в університеті виконують або середні 
школи або інші структури, які функціону-
ють поза межами вишів. Описовий пере-
клад буде найкращим, скажімо, «Centre 
for Pre-University Education». Стажування, 
яке проходять викладачі вищої школи в 
Україні, можна перекласти як «professional 
enhancement», a «перепідготовку спеціаліс-
тів» як «refresher courses». Слово «інсти-
тут» може перекладатися його частковим 
еквівалентом «institute», оскільки прові-
вши компонентний аналіз значень цих слів 
за тлумачними словниками, доходимо ви-
сновку, що ці два слова мають два спіль-
них значення: 1) вищий навчальний заклад 
і 2) сукупність правових норм в будь-якій 
галузі суспільних відносин [3, 98; 4, 323].

Деякі процеси, характерні як для Укра-
їни, так і для англомовного середовища, 

в ментальності двох народів отримують 
різні акценти, а тому буквальний їх пере-
клад є неадекватним і просто помилковим, 
наприклад: захистити дисертацію – це не 
«defend your dissertation», а «submit» або 
«present your thesis»; так само, як і «отри-
мати диплом про вищу освіту» треба пере-
кладати як «to get your degree», а не як «to 
get your diploma» (хоча останній варіант 
можливий в США). У Великій Британії 
«diploma», як правило, означає свідоцтво 
про закінчення нетривалих в часі, неакаде-
мічних курсів, наприклад «а typing course 
diploma». Назви академічних робіт, що є 
обов’язковими для отримання кваліфіка-
ційних та вчених ступенів, можуть від-
різнятися в різних навчальних закладах і 
в різних англомовних країнах. Але часто 
українська «дисертація», кандидатська чи 
докторська, перекладається як «thesis» (Ве-
лика Британія), або «dissertation» (США), в 
той час як «dissertation» у Британії майже 
завжди є бакалаврською або магістерською 
роботою. 

Крім того, хотілося би навести ще де-
які варіанти перекладу, здійсненого за до-
помогою аналогів, часткових еквівалентів 
або описово, певних українських термінів 
в галузі вищої освіти англійською мовою: 
студент – college/university student, виш 
– higher educational establishment, юри-
дичний інститут – law school, педагогіч-
ний інститут – teachers’ training college, 
сесія – exam period, читацький квиток – a 
library card, спеціальність – major, канди-
датський мінімум – written Ph.D. exams/
comprehensives, опонент (на захисті) – 
discussant of dissertation/thesis summary.

Таким чином, переклад української 
термінології в галузі вищої освіти, серед 
якої знаходимо значний прошарок реалій, 
англійською мовою вимагає від перекла-
дача глибоких культурологічних знань в 
цій галузі і вдумливого підходу до засто-
сування низки перекладацький методів і 
прийомів, без яких здійснення адекватного 
перекладу неможливе.

н.м. Антонюк, м.о. возна
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РеЗюМе 
Статья рассматривает вопросы украино-английского перевода терминологии в об-

ласти высшего образования в культурологическом аспекте. Исследуются приемы и ме-
тоды перевода реалий и так называемых «фальшивых друзей переводчика» в этой об-
ласти, в частности, метод компонентного анализа, аналоговый перевод, описательный 
перевод и т.д.

SUmmarY
The article researches the translation of Ukrainian terminology of higher education into 

English in terms of country-specific knowledge. It shows methods of translation of university-
related vocabulary that has no direct equivalent and deals with so-called translators’ false friends. 
It also demonstrates how to use the method of seme analysis in translation, and how to use 
analogues and descriptions in translation of such terminology.

Рекомендовано кафедрою іноземних мов  
та перекладу

Подано 18.01.2013.
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Книга… Її магія не змінилася з давніх часів. Хоча в «цивілізованому» світі, 
дуже хворому на матеріальне, панують новітні технології, електронні носії, 

і все ж таки, книга залишається сама собою. Не тільки своїм змістом, але й формою 
вона відтворює культурну традицію «епохи Гуттенберга».

Книга не втрачає своєї привабливості, бо є духовним надбанням людства, а це 
категорія Божественна,а отже, вічна.

Багато писали про книгу, але з особливим пієтетом говорив про книгу великий 
інтелектуал ХХ століття Герман Гессе, про її містичний вплив на людину, про існу-
вання особливого світу духа, зосередженого в книзі .У книзі – вічність.

«Читання без любові, знання без благоговіння, освіта без серця – найгірші наші 
проступки перед Духом».

Якщо порівняти одкровення Східних мудреців і європейської античності з есе, 
згадками про книгу авторів наступних віків, то кожного разу переконуєшся не тільки 
в спільності культурної спадщини людства, але і в тому, наскільки невідривна книга 
від всього,що відбувається з народами, державами і окремою людиною.

Без пристрасті формував свою читацьку філософію французький філософ Мішель 
Монтень: «Я не шукаю іншого задоволення від книги, крім розумної зацікавленості, 
занятий навчанням тільки однієї науки, науки самопізнання, яка повинна навчити 
добре жити та добре померти».

І той, хто вважає себе прихильником істини, віри неминуче повинен бути 
прихильником книги, в ній – історія, накопичення знань та віковий досвід.

т.І. ГолоВІнА,
науковий бібліограф
(Академія адвокатури України)

ода книзІ

Найщасливіші хвилини в житті людини – пізнання
Істини, цієї громадянки Небес

Св. Прав. Іоанн Кронштадський

т.і. Головіна

 © т.і. Головіна, 2013.
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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 комісії 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 проблеми 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 не-
вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; в) 
формулювання цілей статті (постановка завдання); г) виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним 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 матері-
алу, 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  посто-
рінковий 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 виділяється напівжирним шрифтом.
3.3. Перед початком статті подається ключові слова, що виділяються курсивом. За-

гальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.
3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках 

із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела [3, 415].
3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів «Список літе-
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ратури» у алфавітному порядку. Оформлення списку літератури здійснюється згідно ви-
мог ВАК України (див. Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 21 березня 1997 
року № 121) та відповідних державних стандартів.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами. 
3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи 

наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів 
та пошукачів  обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його на-
укового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атри-
бутів (прізвище, ім’я та по батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, фа-
культету, вузу, домашня адреса, контактні телефони, e-mail);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А 4) через 1,5 інтервала 
з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого 1 см.

Текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без 
застосування будь-якого форматування. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом 
або напівжирним шрифтом. 

Зразок оформлення статті:
І.А. Іванов,

кандидат юридичних наук, доцент
(місце роботи)

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 наукового закладу (протокол №*** від”__”____20__року)
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Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю 
звання, посаду, назву кафедри,  факультету, вузу, домашню адресу, контактні теле-
фони.

4. Порядок Подачі матеріаліВ до редакційної колегії:
4.1.Стаття подається в електронному варіанті на диску (в форматі RTF; назва фай-

ла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці диску 
необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і диск авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:
– фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4 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).


