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СССС
еред численних проблем у сфері
місцевого самоврядування на одно�
му з перших місць – визначення

особливостей здійснення виконавчої влади і
місцевого самоврядування у містах Києві та
Севастополі, які за змістом ч. 3 ст. 133 Кон�
ституції України [1] мають спеціальний ста�
тус, відмінний від статусу інших міст. Про�
явом такого статусу цих міст є те, що вони в
єдиному контексті з Автономною Республі�
кою Крим та областями віднесені до адміні�
стративно�територіальних одиниць найви�
щого рівня, в яких (на відміну від інших міст)
одночасно мають функціонувати відповідні
органи місцевого самоврядування та місце�
ві державні адміністрації, що з огляду на
функціональну єдність виконавчої влади і
місцевого самоврядування об’єктивно зу�
мовлює певні особливості здійснення вико�
навчої влади та місцевого самоврядування у
цих містах, які відповідно до ч. 2 ст. 118 та
ч. 2 ст. 140 Конституції України мають визна�
чатися окремими законами. При цьому го�
ловними проблемами, які досі не дістали
оптимального розв’язання як на теоретич�
ному, так і на законодавчому рівнях, є такі:
чи повинні в цих містах створюватися лише
місцеві державні адміністрації, які одночас�
но здійснювали б функції виконавчої влади
та виконавчих органів відповідних рад, чи
лише виконавчі органи відповідних рад, які
повинні здійснювати зазначені вище
функції; чи в цих містах можливе паралельне
функціонування як органів виконавчої вла�
ди, так і виконавчих органів відповідних рад;

чи міські голови цих міст мають обиратися
територіальними громадами чи відповідни�
ми радами; чи на посади голів відповідних
місцевих державних адміністрацій повинні
призначатися міські голови та голови
районних у містах рад, чи інші особи [2–8; 9,
207–231].

Викладене передусім стосується міста
Севастополя, спеціальний статус якого поки
що не врегульовано на законодавчому рівні,
як того вимагає Конституція України. Не ста�
новить винятку у цьому відношенні й місто
Київ, спеціальний статус якого хоч і визначе�
ний у Законі України «Про столицю України –
місто�герой Київ» [10], проте це не знімає з
порядку денного необхідності пошуку шля�
хів удосконалення організації влади в цьому
місті. Адже зафіксоване у вказаному Законі
положення, за яким «... міська та районні
в місті Києві ради ... вирішують питання що�
до формування власних виконавчих органів
на базі відповідних державних адміністра�
цій, які паралельно виконують функції дер�
жавної виконавчої влади, що є особливістю
здійснення виконавчої влади в місті Києві»,
спровокувало виникнення численних про�
блем у сфері правозастосування і, отже,
зумовило необхідність офіційного тлумачен�
ня відповідних положень Конституції та за�
конів України, які визначають особливості
здійснення виконавчої влади та місцевого
самоврядування в місті Києві та в його райо�
нах [11; 12]. Зокрема, за результатами роз�
гляду відповідних справ Конституційний Суд
України, виходячи з того, що Конституція

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ В МІСТАХ КИЄВІ 
ТА СЕВАСТОПОЛІ У КОНТЕКСТІ 
ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ

Василь БОРДЕНЮК, 

доктор юридичних наук, доцент, 

керівник Головного науково�експертного управління

апарату Верховної Ради України

АКТУАЛЬНО 

Ключові слова: виконавча влада; місцеве самоврядування; місцеві державні адміністрації;
органи місцевого самоврядування; міста Київ та Севастополь.
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України уповноважила визначати законом
особливості здійснення виконавчої влади та
місцевого самоврядування в місті Києві
порівняно із загальним порядком їх здійс�
нення в областях і районах та в інших, ніж
міста Київ та Севастополь, населених пунк�
тах, дійшов висновку, що «Київська міська
державна адміністрація є єдиним в органі�
заційному відношенні органом, який вико�
нує функції виконавчого органу Київської
міської ради та паралельно – функції місце�
вого органу виконавчої влади». З питань,
віднесених до відання місцевого самовря�
дування, цей орган підзвітний і підконтроль�
ний відповідній раді, а з питань здійснення
повноважень у сфері виконавчої влади –
Кабінету Міністрів України. При цьому, від�
повідаючи на запитання: чи може бути при�
значено «головою Київської міської держав�
ної адміністрації не Київського міського го�
лову, а іншу особу?», цей орган вказує:
«Київську міську державну адміністрацію
має очолювати лише особа, обрана Київ�
ським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської
державної адміністрації» [11]. Аналогічну за
змістом позицію сформулював єдиний ор�
ган конституційної юрисдикції і в рішенні про
особливості здійснення виконавчої влади та
місцевого самоврядування в районах міста
Києва [12].

Сформульована Конституційним Судом
України правова позиція стала своєрідним
взірцем визначення особливостей здійс�
нення виконавчої влади та місцевого само�
врядування у місті Севастополі. Зокрема, як
приклад можна навести проект Закону
України «Про місто�герой Севастополь» від
3 квітня 2008 року № 2321 [13]. В ньому, на
відміну від попередніх законопроектів,
у яких простежувалася тенденція до відтво�
рення у місті Севастополі організації влади,
характерної для районів і областей [14],
пропонується запровадити модель органі�
зації влади в місті Севастополі, яка нині
функціонує в місті Києві. Цей підхід дістав
відображення, зокрема, у ст. 9 згаданого
законопроекту, за якою функції виконавчих
органів Севастопольської міської та район�
них у місті рад, а також функції місцевих ор�
ганів виконавчої влади в місті Севастополі
здійснюватимуть Севастопольська міська та

районні у місті держадміністрації, які з пи�
тань, віднесених до відання місцевого само�
врядування, мають бути підзвітними і підкон�
трольними Севастопольській міській раді та
районним у місті радам, а з питань здійснен�
ня повноважень у сфері виконавчої влади –
органам виконавчої влади вищого рівня. Сю�
ди ж слід також віднести статті 11 та 15 зако�
нопроекту, які містять приписи, що особи, об�
рані Севастопольським міським головою та
головами районних у місті рад, призначають�
ся на посаду голів відповідних державних
адміністрацій Президентом України. 

Ідеї відповідного змісту дістали відобра�
ження і в деяких законопроектах щодо вне�
сення змін до Закону України «Про столицю
України – місто�герой Київ», серед яких вар�
то згадати проект Закону про місцеві вибо�
ри [15]. В його перехідних положеннях пе�
редбачались зміни до вказаного вище Зако�
ну, які, проте, були вилучені з цього розділу.
За їх змістом у місті Києві мали функціонува�
ти єдині в організаційному відношенні орга�
ни – Київська міська та районні в місті Києві
державні адміністрації, які одночасно ви�
конуватимуть функції виконавчих органів
відповідних місцевих рад та повноваження у
сфері виконавчої влади. При цьому пропону�
валось розділити посади мера Києва, голів
районних в місті рад і посади голів Київської
міської та районних державних адміністра�
цій. Їх мали очолювати особи, призначені
Президентом України, в результаті чого роль
відповідних виборних посадових осіб місце�
вого самоврядування мала бути зведена до
головування на засіданнях відповідних рад
та здійснення інших представницьких функ�
цій, що потребує науково�критичної оцінки з
точки зору відповідності зазначених вище
законодавчих ініціатив Конституції України і
потребам розвитку місцевого самовряду�
вання в містах Києві та Севастополі. 

У такому контексті одним із ключових
питань, вирішення якого створює своєрідну
методологічну основу для законодавчого
регулювання відповідних суспільних відно�
син, є питання, наскільки норми спеціальних
законів можуть визначати особливості
здійснення виконавчої влади та місцевого
самоврядування в цих містах. Виходячи зі
змісту відповідних положень Конституції Ук�
раїни, треба зазначити, що наявність у ній
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спеціальних норм, які передбачають можли�
вість визначення на рівні законів особливос�
тей здійснення виконавчої влади і місцевого
самоврядування у містах Києві та Севасто�
полі, не повинна призводити до встановлен�
ня на законодавчому рівні винятків із загаль�
них норм�принципів, що містяться в тексті
Конституції України. Водночас не можна
применшувати роль і законодавчого регу�
лювання відповідних суспільних відносин,
оскільки Конституція України не може і не
повинна регулювати всі аспекти здійснення
виконавчої влади та місцевого самовряду�
вання в цих містах. Тому при визначенні
особливостей здійснення виконавчої влади
та місцевого самоврядування на рівні за�
конів треба виходити насамперед із того,
наскільки ці закони спрямовані на утверд�
ження України як демократичної держави,
однією з головних підвалин якої є наявність
повноцінного місцевого самоврядування,
яке в містах Києві та Севастополі повинно
мати певні особливості, що відрізняють його
від самоврядування в інших містах України.
Проте визначення цих особливостей в жод�
ному випадку не може зводитися до ство�
рення в містах Києві та Севастополі системи
влади, притаманної для районів і областей,
що об’єктивно призведе до суттєвого обме�
ження конституційного права на місцеве са�
моврядування територіальних громад цих
міст, які за змістом Конституції України не
повинні мати менше прав на участь у його
здійсненні, ніж територіальні громади інших
міст України. У цьому відношенні слід пого�
дитися з думкою М.І. Корнієнка, який вва�
жає, що такі особливості мають стосуватися
лише предметів відання та повноважень
місцевого самоврядування цих міст і
відповідних державних адміністрацій [6, 50].
А тому положення ч. 2 ст. 140 Конституції Ук�
раїни жодною мірою не можуть зводитися
до обмежень на рівні закону конституційно�
го права жителів Києва і Севастополя на
місцеве самоврядування [7, 41; 8, 51]. Такий
висновок випливає з багатьох положень
Конституції України, відповідно до яких ос�
новні засади, що на них повинно будуватися
місцеве самоврядування в Україні, мають в
основному розповсюджуватися й на міста
Київ та Севастополь. Саме тому в організа�
ційному аспекті система місцевого само�

врядування в цих містах обов’язково повин�
на включати: територіальну громаду, міську
раду, її виконавчі органи та міського голову,
а також районні в містах ради та їх виконавчі
органи, що і набуло формального закріплен�
ня у Законі України «Про столицю України –
місто�герой Київ». Це зумовлено змістом
ст. 7 Конституції України, згідно з яким
місцеве самоврядування є одним із еле�
ментів конституційного ладу, у зв’язку з чим
воно не може бути обмежено в містах Києві
та Севастополі шляхом позбавлення на рівні
закону права відповідних територіальних
громад формувати виконавчі органи від�
повідних рад чи обирати міських голів під
виглядом визначення його особливостей у
цих містах. 

Очевидний факт, що згідно з ч. 1 ст. 118
Конституції України в містах Києві та Севас�
тополі обов’язково повинні створюватися
відповідні органи виконавчої влади –
Київська та Севастопольська міські дер�
жавні адміністрації на чолі з відповідними
головами. У цьому зв’язку як своєрідний на�
тяк на неконституційність Закону України
«Про столицю України – місто�герой Київ»
можна розцінювати твердження про те, що
нібито «Київська міська державна адміні�
страція як орган, визначений частиною пер�
шою статті 118 Конституції України, в Києві
відсутня», а отже, відсутня й відповідна по�
сада – посада голови Київської міської дер�
жавної адміністрації [11]. Тим часом, такі
твердження спростовуються аналізом від�
повідних положень не тільки Конституції, а й
багатьох законів України, в яких згадуються
такі міські державні адміністрації та визна�
чаються їх повноваження в різних сферах
державного управління. 

Ось чому відповідні органи виконавчої
влади в містах Києві та Севастополі також не
можуть бути ліквідовані, оскільки норми
спеціальних законів не коригують певні нор�
ми Конституції, за змістом яких особливості
здійснення виконавчої влади у цих містах
можуть стосуватися лише специфіки компе�
тенції Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій і характеру їх
взаємовідносин із представницькими орга�
нами місцевого самоврядування. Це зумов�
лено тим, що хоч Конституція України і виз�
начає Київську та Севастопольську міські
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державні адміністрації як місцеві органи ви�
конавчої влади в єдиному контексті з обла�
сними, районними державними адміністра�
ціями, проте їх конституційно�правова при�
рода відрізняється від природи обласних та
районних державних адміністрацій. І одним
із визначальних чинників, який зумовлює їх
особливий статус, відмінний від статусу
обласних та районних держадміністрацій, є
той, що Конституція України передбачила
обов’язковість створення у цих містах вико�
навчих органів відповідних міських рад, які 
й повинні здійснювати переважну більшість
повноважень, віднесених до сфери відання
районних та обласних державних адмі�
ністрацій.

Це пояснюється тим, що за змістом Кон�
ституції України районні й обласні державні
адміністрації здійснюють не тільки повнова�
ження, які характеризують їх як органи вико�
навчої влади, а й самоврядні повноваження,
делеговані їм обласними та районними ра�
дами лише через те, що останні не мають
права створювати власні виконавчі органи.
У такий спосіб відповідні держадміністрації
фактично виконують роль своєрідних вико�
навчих органів обласних і районних рад, хо�
ча останні не беруть участі в їх формуванні
[16, 25; 9, 190]. Такий характер відносин
районних і обласних державних адміні�
страцій з відповідними радами випливає,
зокрема, зі змісту ст. 118 Конституції Украї�
ни та ст. 72 Закону України «Про місцеве са�
моврядування в Україні» [17], згідно з якими
вони визнаються підзвітними районним і об�
ласним радам у виконанні програм соціаль�
но�економічного і культурного розвитку,
районних, обласних бюджетів, підзвітними і
підконтрольними у частині повноважень, де�
легованих їм відповідними районними і об�
ласними радами, а також у виконанні рішень
рад із цих питань. Сюди також слід віднести
те, що за змістом Конституції України облас�
на, районна рада може висловити недовіру
голові відповідної місцевої держадміні�
страції, на підставі чого Президент України
приймає рішення і дає обґрунтовану відпо�
відь. Якщо ж таку недовіру висловили дві
третини складу відповідної ради, то Прези�
дент України приймає рішення про відставку
голови відповідної місцевої державної
адміністрації. 

Що ж стосується Київської та Севасто�
польської державних адміністрацій, то вони
об’єктивно не можуть (і не повинні) здійсню�
вати переважної більшості повноважень,
визначених у ст. 119 Конституції України та в
Законі України «Про місцеві державні адмі�
ністрації» [18]. Адже за логікою Основного
Закону України відповідні повноваження ма�
ють здійснювати виконавчі органи Київської
та Севастопольської міських рад. Це під�
тверджується тим, що Конституція не
містить приписів, які зобов’язували б відпо�
відні міські ради (на відміну від районних та
обласних рад) делегувати відповідним дер�
жавним адміністраціям повноваження, за
здійснення яких вони були б підзвітними і
підконтрольними цим радам. Не наділяє
Конституція України відповідні міські ради й
повноваженнями висловлювати недовіру
головам Київської та Севастопольської дер�
жавних адміністрацій. 

Тож, враховуючи зазначене, доводиться
констатувати, що обсяг повноважень Київ�
ської та Севастопольської міськдержад�
міністрацій об’єктивно має бути меншим за
обсяг повноважень районних і обласних
адміністрацій. Зокрема, вони не повинні
здійснювати повноважень з питань підго�
товки та виконання програм соціально�еко�
номічного і культурного розвитку міст Києва
та Севастополя, міських бюджетів, управ�
ління об’єктами комунальної власності те�
риторіальних громад цих міст, оскільки у
разі створення виконавчих органів відповід�
них міських рад наділення їх такими повно�
важеннями виглядає алогічним. У цьому
зв’язку відносини між Київською та Севас�
топольською державними адміністраціями,
діяльність яких має бути зосереджена пере�
важно на здійсненні контрольно�наглядової
функції за дотриманням Конституції та за�
конів України на відповідній території, і
відповідними міськими радами мають регу�
люватися на іншій концептуальній основі.
Адже створення у містах Києві і Севастополі
державних адміністрацій з повноваження�
ми, визначеними у ст. 119 Конституції Ук�
раїни і в Законі України «Про місцеві дер�
жавні адміністрації», та виконавчих органів
відповідних місцевих рад з повноваження�
ми, визначеними в Законі України «Про
місцеве самоврядування», призведе до
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конкуренції між цими органами публічної
влади та їх керівниками за домінуючу роль в
управлінні соціально�економічним розвит�
ком цих міст. 

Отже, теоретичного осмислення у кон�
тексті визначення особливостей здійснення
виконавчої влади та місцевого самовряду�
вання в містах Києві та Севастополі потре�
бує проблема суміщення посад голови
відповідної міської держадміністрації та
міського голови, який за Конституцією од�
ночасно очолює виконавчий орган відповід�
ної міської ради та головує на її засіданнях.
Йдеться про існуючу практику призначення
указами Президента України обраного те�
риторіальною громадою Київського місько�
го голови на посаду голови Київської міської
державної адміністрації, а голів районних у
місті рад – на посади голів районних у місті
Києві державних адміністрацій, яку пропо�
нується запровадити в місті Севастополі
[13], що також виглядає вразливим у теоре�
тичному і практичному аспектах. Такий під�
хід, по�перше, не узгоджується з Консти�
туцією України, де однозначно визначено:
«... голови місцевих державних адміністра�
цій призначаються на посаду і звільняються
з посади Президентом України за поданням
Кабінету Міністрів України», а по�друге, з
конституційним статусом глави держави,
повноваження якого визначаються винятко�
во Конституцією України, а тому не можуть
бути обмежені на законодавчому рівні. Крім
того, такі пропозиції не узгоджуються ні з
природою державного контролю, що його
повинна здійснювати відповідна державна
адміністрація за діяльністю органів місцево�
го самоврядування, ні з принципами право�
вої, фінансової та організаційної автономії
місцевого самоврядування. 

Однак не можна погодитися з пропо�
зиціями позбавити територіальні громади
міст Києва та Севастополя права обирати
міських голів, що також не узгоджується з
Конституцією України. Свого часу такі про�
позиції містив проект Закону України про
місто Севастополь [14], за яким Севасто�
польська міська рада обирає лише її голову,
статус якого майже нічим не відрізняється
від статусу голів районних і обласних рад,
що створює передумови для виникнення
перманентних конфліктів між ним та голо�

вою відповідної державної адміністрації.
Оскільки згідно з Конституцією України
місцеве самоврядування в містах Києві та
Севастополі організаційно не має (або при�
наймні не повинно мати) принципових від�
мінностей від самоврядування в інших
містах, цілком очевидним є те, що терито�
ріальні громади цих міст не можуть бути
позбавлені права обирати міських голів. Хо�
ча, на думку автора, кращим вбачається той
варіант, коли голова ради обирається самою
радою і за посадою очолює її виконавчий
орган [19, 662; 9, 151]. 

Торкаючись перспектив визначення
особливостей місцевого самоврядування
на рівні районів у містах Києві і Севастополі,
необхідно зазначити, що воно повинно
поширюватися і на рівень міських районів, з
яких складається територія цих міст [9,
154–171]. Зокрема, йдеться про те, що
місцеве самоврядування на рівні районів
цих міст має здійснюватися відповідними
територіальними громадами як безпосе�
редньо, так і через районні в містах ради та
їх виконавчі органи. При цьому на рівні ра�
йонів міст Києва і Севастополя не повинні
створюватися районні місцеві державні
адміністрації, які в Конституції України
навіть не згадуються, у зв’язку з чим виника�
ють сумніви у конституційності відповідних
положень деяких законів України, які перед�
бачають їх існування. Згідно з ч. 1 ст. 118
Конституції України в містах Києві та Севас�
тополі здійснення функцій виконавчої вла�
ди, включаючи контроль за діяльністю ор�
ганів та посадових осіб місцевого самовря�
дування міського і районного рівнів, мають
забезпечувати Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.

Саме у такий спосіб, на нашу думку,
можна наблизити організацію влади на рівні
міст Києва та Севастополя до вимог Основ�
ного Закону України і Європейської хартії
місцевого самоврядування. Так, якщо послі�
довно дотримуватись відповідних положень
Конституції, що визначають засади органі�
зації влади в містах Києві і Севастополі,
можна дійти висновку, що в цих містах ма�
ють одночасно функціонувати Київська та
Севастопольська міські державні адміні�
страції, голови яких призначаються Прези�
дентом України, а також Київська і Севасто�
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польська міські ради та їх виконавчі органи,
очолювані виборними міськими головами.
При цьому статус відповідних міських дер�
жавних адміністрацій повинен відрізнятися
від статусу районних і обласних державних
адміністрацій. Ця відмінність має полягати в
тому, що діяльність Київської та Севасто�
польської міських державних адміністрацій
має бути в основному зосереджена на
здійсненні контрольно�наглядових функцій
за діяльністю органів місцевого самовряду�
вання цих міст, у зв’язку з чим обсяг їх пов�
новажень повинен бути значно вужчим, аніж
обсяг повноважень обласних державних
адміністрацій. Зокрема, вони не повинні
здійснювати переважної більшості повнова�
жень, що належать до компетенції районних
і обласних державних адміністрацій. Це зу�
мовлено тим, що згідно з Конституцією
України у цих містах, як і в будь�яких інших,
мають функціонувати виконавчі органи від�
повідних міських рад, які й повинні здійсню�
вати переважну більшість повноважень,
визначених як повноваження районних і об�
ласних державних адміністрацій. 

Крім того, оскільки міста Київ і Севасто�
поль віднесені до адміністративно�тери�
торіальних одиниць найвищого рівня, од�
нією з характерних особливостей здійснен�
ня місцевого самоврядування в цих містах
має бути те, що Київська та Севастополь�
ська міські ради мають здійснювати повно�
важення як міських, так і районних та облас�
них рад, визначені у статтях 26 та 43 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні» та інших законах України, а їх вико�
навчі органи – повноваження виконавчих
органів міських рад, визначені у відповідно�
му розділі цього Закону, а також переважну
більшість повноважень (крім контрольно�
наглядових) відповідних місцевих держав�
них адміністрацій, визначених у Законі Ук�
раїни «Про місцеві державні адміністрації».
Саме в цьому мають відображатися особли�
вості здійснення виконавчої влади у цих
містах, а не в створенні «виконавчих органів
відповідних рад на базі відповідних держав�
них адміністрацій, які паралельно виконують
функції державної виконавчої влади», як це
передбачено у Законі України «Про столицю
України – місто�герой Київ», що суперечить,
по�перше, Конституції України, яка перед�

бачає два самостійні канали здійснення вла�
ди в містах Києві та Севастополі: через
місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування, і, по�друге,
принципу самостійності місцевого самовря�
дування та його органів, про що наголо�
шується у спеціальній літературі [6, 51].

Що ж стосується більш радикальних
змін в організації влади у містах Києві та Се�
вастополі, то для цього необхідно вносити
відповідні зміни до Конституції України. При
цьому у перспективі спеціальний статус
доцільно надати іншим великим містам, які
одночасно здійснювали б повноваження ор�
ганів місцевого самоврядування як первин�
ного, так і районного та/або обласного рів�
нів. Адже існуюча практика наділення одна�
ковими повноваженнями органів місцевого
самоврядування сіл, селищ та невеликих
міст, з одного боку, і великих міст зі значним
економічним, фінансовим, кадровим та ін�
формаційним потенціалом, з другого – є не�
виправданою, оскільки останні можуть
вирішувати значно ширше коло питань, ніж
органи місцевого самоврядування первин�
ного рівня. Це повною мірою стосується і
міст Києва та Севастополя, які за своїм
фінансово�економічним, кадровим, інтелек�
туальним, інформаційним потенціалом
здатні самостійно вирішувати будь�які пи�
тання життєдіяльності міста. При цьому на�
дання таким містам спеціального статусу не
обов’язково повинно супроводжуватися
створенням у них відповідних органів вико�
навчої влади, призначених для вирішення
питань державного значення. 

Викладене підтверджується і зарубіж�
ним досвідом організації влади у столичних
та інших великих містах, які в унітарних дер�
жавах прирівнюються до статусу адміністра�
тивно�територіальних одиниць вищого
рівня (повітів, провінцій, районів, регіонів), а
в федеративних державах (Австрія, Росія,
ФРН) – до статусу суб’єктів федерації. Спе�
цифікою організації влади тут є те, що відпо�
відні органи влади в цих містах, поряд із
завданнями органів місцевого самовряду�
вання первинного рівня, здійснюють повно�
важення органів регіонального самовряду�
вання або суб’єктів федерації. Зокрема, в
Польщі статус повіту як територіальної оди�
ниці вищого, ніж гміна рівня, мають 65 міст



Актуально

11

(у тому числі й Варшава). Це означає, що
створювані в цих містах органи разом з
завданнями гмінного (общинного) характе�
ру реалізують функції та повноваження
повітові, які перевищують можливості гміни
[20, 74–75]. 

У столиці Австрії – Відні, прирівняного до
статусу землі, на общинну раду міста покла�
даються функції ландтагу суб’єкта федерації
(землі), на міський сенат – функції уряду
землі, а на бургомістра – функції губернатора
землі тощо [21, 64]. Відповідно до Основного
закону ФРН [22, 181] у Німеччині статус зе�
мель – суб’єктів федерації мають Берлін,
Бремен, Гамбург, в яких формуються відпо�
відні представницькі та виконавчі органи, що
одночасно здійснюють функції та повнова�
ження земель і місцевого самоврядування.

У Російській Федерації містами феде�
рального значення, наділеними статусом
суб’єктів федерації, є Москва та Санкт�Пе�

тербург [23]. Приміром, особливістю ор�
ганізації влади в Москві є те, що згідно з її
статутом представницькі та виконавчі орга�
ни влади міста є водночас органами дер�
жавної влади суб’єкта федерації і органами
міського (місцевого) самоврядування та
наділені всіма законодавчо визначеними
повноваженнями цих органів. 

Головна відмінність між децентралізацією
влади у містах, які мають статус федерації і
які не мають такого статусу, полягає в наступ�
ному. Якщо в містах – суб’єктах федерації де�
централізація державної влади відбувається
у сфері законодавчої і виконавчої (а іноді й
судової) влади, то в містах, які є звичайними
адміністративно�територіальними одиниця�
ми, така децентралізація відбувається у
сфері виконавчої влади. Однак це не завжди
супроводжується створенням у них пара�
лельних органів управління, як це передба�
чає чинна Конституція України. 
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УУУУ
сучасному теоретичному арсеналі як
філософської, так і правової науки
проблема правовідносин востаннє

розглядалася на монографічному рівні понад
двадцять років тому, коли правовідносини в
колишньому СРСР трактувалися як відноси�
ни соціалістичного типу, а точніше – як атри�
бут розвиненого соціалізму (Р.О. Халфіна,
Є.В. Бурлай, Ю.І. Гревцов, А.П. Дудін,
Ю.Г. Ткаченко).

Між тим сьогодні, коли в українському
суспільстві формується система нових пра�
вовідносин, пов’язаних з іншою ідео�
логією, – верховенства права – гостро по�
стає проблема з’ясування сутності та змісту
правовідносин як визначальної категорії
всієї правової реальності, іншими словами –
категорії правобуття.

На жаль, переважаюча тематика дослі�
джень в юридичній сфері пов’язана з аналі�
зом не правовідносин, а правосвідомості.
Але ж відома істина, що правосвідомість є
лише відображенням правобуття. Іншими
словами, його копією. Однак чи можна ана�
лізувати копію, ігноруючи оригінал? 

Мета статті – здійснити теоретичний
аналіз правовідносин як філософсько�пра�
вової категорії. Це треба зробити хоча б то�

му, що, на нашу думку, відношення пра�
восвідомості до правобуття є основним пи�
танням філософії права як науки.

Зазвичай автори, про яких йшлося ви�
ще, у своїй полеміці щодо правовідносин не
керувалися філософсько�правовою методо�
логією. Їх підхід, як правило, був або чисто
філософський, або чисто юридичний. Це
призводило до того, що дехто з них взагалі
відмовлявся від категорії правовідносин.
Зокрема, Ю. Ткаченко писала, що «... не іс�
нує правових у власному розумінні відносин,
а є лише правовий спосіб регулювання
суспільних відносин» [1, 102].

Однак, по�перше, це означає, що автор
таким регулятором визнає лише правосві�
домість, а по�друге, що ця правосвідомість
не має свого прототипу, тобто правобуття. Бо
останнє – це і є правовідносини. Зрозуміло,
що таку точку зору заперечували як юристи,
так і філософи. Наприклад, вони зауважува�
ли: подібно до того, як суспільна свідомість є
відображенням суспільного буття, тобто
суспільних відносин, так і, очевидно, пра�
восвідомість повинна мати свою парну кате�
горію – правобуття (правовідносини) [2, 15].

І хоча ця полеміка точилася ще 30 років
тому, проблема не вирішена й сьогодні. Вже
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перше суто теоретичне питання: є сфера
правовідносин надбудовчою, а чи входить
до складу базису, не є риторичним, оскільки
від відповіді на нього залежить з’ясування
значення, місця та ролі правовідносин у всій
системі соціальних зв’язків між людьми.

Якщо виходити з відомої марксистської
концепції розуміння базису лише як сфери
виробничих економічних відносин, то відно�
сини правові – феномен надбудовчий.
Оскільки до надбудовчої сфери належить і
феномен правосвідомості, можна зробити
висновок, що вони однопорядкові, хоча це
суперечить істині. Ще раз нагадаємо: копія
і оригінал не тотожні між собою.

Але справа не лише в формальній логіці.
Очевидно, істина криється скоріш у самій
природі правового феномена, який має
місце як у надбудовчій, так і в базисній сфе�
рах. Адже те, що становить базис, тобто
економічні відносини, регулюється право�
вим чинником, тобто правовідносинами.
Будь�які виробничі відносини водночас
являють собою також правові відносини. Ба�
зисна їх належність самоочевидна. Але цей
чинник не є зовнішнім щодо виробничої
сфери. Навпаки, він внутрішньо «вплетений»
у базис. Звідси випливає: правовідносини
становлять те, що називається правобут�
тям. Адже термін «буття», як відомо, вжи�
вається для визначення основи всього су�
щого, і насамперед свідомості. Правосвідо�
мість в даному випадку і є відображенням
правовідносин, тобто правобуття. 

На наш погляд, не зовсім доцільно вжи�
вати формально�логічне сполучення «або�
або», розділяючи суспільство за чорно�
білою ознакою: або базис, або надбудова.
Діалектика тут, як і скрізь, полягає в тому,
що, по�перше, їх не можна протиставляти
одне одному, по�друге, це не полюси�анти�
поди, а два боки, так би мовити, однієї ме�
далі – соціальної реальності, по�третє, вони
пов’язані між собою явищами, які не можна
беззастережно віднести або до базису, або
до надбудови. Це, наприклад, мова,
соціальний досвід людства, традиції тощо,
які нібито «повисають» між базисом та над�
будовою. Право ж, як бачимо, «вплетене» як
у базисну, так і в надбудовчу структури. Так,
у надбудовчій сфері – це правосвідомість, а
в базисній – правобуття як правовідносини
між соціальними суб’єктами.

Отже, слід зробити висновок, що при всій
відносній самостійності правосвідомості ос�
тання в кінцевому підсумку визначається
правобуттям, тобто тими змінами, що відбу�
ваються у системі правовідносин. До речі, та�
кий підхід констатується і в сучасній енцикло�
педично�довідковій літературі [3, 44–45]. І не
враховувати цього в надбудовчій сфері,
особливо в діяльності правових інститутів, не
можна. Звідси й зворотня залежність: зміни у
правобутті повинні відбуватися не стихійно�
революційно, а свідомо – суб’єктивно, науко�
во зважено, ґрунтовно.

Єдине, що ми вважаємо за необхідне за�
уважити: парними діалектичними категорія�
ми тут, власне, виступають не правосвідо�
мість та правовідносини як центральні філо�
софсько�правові категорії, а правосвідомість
та правобуття, подібно до того, як у філософії
взагалі такими центральними категоріями
виступають свідомість та суспільне буття. За�
уваження, можливо, і не дуже суттєве, але
воно чітко вказує на однопорядкованість по�
нять правовідносин та правобуття.

У цьому зв’язку потребує, на наш по�
гляд, уточнення і подальшого визначення
саме поняття правовідносин. У зазначеній
вище енциклопедії вони трактуються як
«суспільні відносини, які регулюються пра�
вом» [3, 44]. В принципі з таким визначен�
ням можна погодитися, хоча воно й дещо
тавтологічне. Але ми вважаємо його непо�
вним, оскільки в ньому розкривається лише
родова належність як різновид суспільних
відносин. Що ж стосується видового, сутні�
сного аспекту, то слід говорити насамперед
про сутнісні характеристики права, а в наве�
деному визначенні вони відсутні.

На наше переконання, найглибшою
сутнісною характеристикою права є вольо�
вий чинник, зокрема воля індивіда до на�
дійного, стабільного існування. Так би мови�
ти, реалізація його безпекової потреби1.

Не вирішує проблеми, на наш погляд, і
точка зору, згідно з якою критерієм вио�
кремлення правовідносин із соціальних
відносин є правова нормативність. Напри�
клад, у відомій концепції правовідносин
Р. Халфіної правовідносини називаються
суспільними відносинами, що регулюються

________________
1 Див.: Вісник Національної академії проку�

ратури України. – 2009. – № 3. – С. 16–22.
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нормою права [4, 7, 23, 51]. Але складається
враження, що правовідносини визначаються
правосвідомістю, в даному випадку – чин�
ним законодавством. Отже, досить прийня�
ти бездоганну з точки зору юридичної логіки
конституцію, ідеальний закон, і суспільні
відносини будуть найгармонійнішими.

Але ж це не так, бо будь�яка конституція
як основний закон є втіленням реальної,
фактичної конституції в бутті суспільства.
Тим більше, що в цьому бутті містяться й го�
ловні гарантії конституційності.

Якраз гарантії конституційності в бутті і
визначають правовідносини як правобуття
суспільства. Окрім того, і це, вважаємо, го�
ловна методологічна вада такого підходу –
правовідносини у вказаному визначенні по�
стають результатом втручання зовнішнього
чинника, в даному випадку – права, а не по�
яснюються виходячи зі своєї сутнісної при�
роди, чого, власне, й вимагає діалектична
логіка при визначенні понять.

Отже, за логікою наведених вище ав�
торів, будь�які відносини можна розглядати
як втручання зовнішнього чинника. Напри�
клад, політичні відносини тому й політичні,
що їх регламентує інститут політики. Хоча
насправді вони політичні в силу своєї
внутрішньої класової суперечності. Так і
релігійні відносини виникають не тому, що їх
зумовлює церква (цей інститут виник наба�
гато пізніше релігії), а тому, що у людини на
певному ступені цивілізації виникла потреба
у подвоєнні світу на реально існуючий та
сфантазований, надприродний.

Іншими словами, справа полягає у
внутрішніх, притаманних тому чи іншому
об’єкту або різновиду діяльності зв’язках,
стосунках, опосередкуваннях. Останні,
власне, і називаються відносинами.

Вважаємо, що й визначення правовід�
носин слід здійснити в контексті цих зв’яз�
ків, стосунків та опосередкувань. Зрозуміло,
без сутнісних характеристик права тут не
обійтись. Тобто правовідносини мають
місце не тому, що такого статусу їм надав
зовні інститут права, а тому, що самі стосун�
ки, зв’язки між людьми є правовими. Інши�
ми словами, вони не зовні детерміновані
правом, а внутрішньо детерміновані, необ�
хідні, закономірні тощо. Не випадково
М. Козюбра говорить про правовідносини
як про «... безпосередній бік економічних,

політичних, соціально�культурних, управлін�
ських, сімейних та інших життєвих стосун�
ків» [5, 50–51]. Цілком погоджуючись з авто�
ром, зауважимо, що це не бік, а сутнісно�
змістовна складова відносин. Знову ж таки,
йдеться про вольовий чинник як потребу
людини у надійному, безпечному існуванні.

До речі, про вольову природу не лише
права, а й правовідносин автори писали ще
20 років тому: «Поняття правовідносини оз�
начає індивідуальну вольову взаємодію між
суб’єктами права» [6, 42], тобто «... право�
відносини в даному випадку розглядаються
як явища, що мають вольову природу, як
процес вольової взаємодії відповідних
суб’єктів» [6, 41].

Іншими словами, доходимо висновку,
що суспільні відносини набувають правово�
го статусу не тоді (і не тому), коли їх почина�
ють регулювати юридичні норми як зовніш�
ній щодо них чинник, а тому, що вони мають
внутрішню правову природу. Це не означає,
що всі відносини між людьми несуть в собі
правовий вольовий чинник. Вони можуть
містити і не правовий, наприклад, мораль�
ний вольовий чинник. Різниця між цими дво�
ма чинниками та ж сама, як і між мораллю та
правом: один діє за необхідністю, примусо�
во (правовий), а другий за потребою, як
свобода морального волевиявлення.

Але в обох випадках чинник волевияв�
лення не є зовні привнесеним у відносини, а
випливає безпосередньо з їх соціальної
природи, є невід’ємним фактором людсько�
го співжиття.

Ще більш очевидною стає ця істина, ко�
ли розглядають різновиди правових відно�
син: конституційні, цивільні, кримінально�
правові, оперативні (оперативно�розшукові,
правоохоронні) тощо.

Саме зазначена обставина, точніше,
удосконалення цих різновидів, визначають
актуальність порушеної проблеми, оскільки
правовідносини, власне, є родовими щодо
цих різновидів. Зрозуміло, їх оновлення не�
можливе без урахування природи правових
відносин взагалі.

Ця думка підтверджується аналізом ок�
ремих різновидів правовідносин, наприклад,
економіко�правових, трудових відносин та
ін. Безумовно, такий тип відносин у системі
правовідносин є настільки визначальним за
своєю питомою вагою, що, як пишуть окремі
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автори, «... право, певною мірою, є продов�
женням економіки» [7, 247]. 

А це означає, що право містить у своїй
природі економічну складову. Іншими сло�
вами, право й економіка не просто взаємо�
діють, а взаємопереплетені функціонально
й змістовно, хоча в них і різні сутності.

Навіть якщо погодитися з тим, що серед
основних функцій права є комунікативна, то
в економіці ця функція очевидна: йдеться
про зв’язки між людьми в процесі вироб�
ництва. А вони завжди правомірні або не�
правомірні, тобто виробниче і правове
змістовно збігаються. Тому в окремих еко�
номічних теоріях і стверджується: «... не мо�
же свобода особиста та політична існувати
без свободи економічної» [7, 248].

Вважаємо, що це передусім підтверджує
буттєву природу права, оскільки виробничі
відносини є синонімом суспільного буття,
тобто за аналогією навіть чисто формально
правовідносини є синонімом правобуття.

Ще більшою мірою однопорядковість
економічних та правових відносин помітна,
коли розглядаються трудові правовідноси�
ни, в яких, на нашу думку, сутнісний аспект
права як волевиявлення досить очевидний.

Ось чому фахівці, аналізуючи властивості
трудових відносин, на перше місце ставлять
«вільне волевиявлення їх сторін», особистіс�
ний характер прав і обов’язків, індивідуальне
регулювання трудових правовідносин» [8,
64]. При цьому вольовий правовий чинник, як
правило, поєднують із забезпеченням трива�
лості, стабільності та надійності трудових
правовідносин. Іншими словами, підкреслю�
ючи їх безпекову спрямованість.

Або ж візьмемо конституційні правовід�
носини, в яких вказане волевиявлення ре�
алізується у конституційних правах та сво�
бодах, зокрема у виборчій системі, правах
людини та демократичних свободах. Можна
сказати, що конституція декларує головне
право людини, право на безпечне існування.
По суті, зміст конституційних правовідносин
становить діалектика єдності безпеки осо�
би, суспільства та держави з економічною,
інформаційною й державною безпекою
(ст. 17 Конституції України).

Можливо, ці чинники, вольовий та без�
пековий, як сутнісні характеристики права і
відрізняють правовідносини від усіх інших
типів соціальних відносин, підкреслюючи їх
специфіку й унікальність.

Щоб така істина не здавалася голослів�
ною, зупинимось на аналізі ще одного виду
правовідносин – правоохоронних, у яких без�
пекозабезпечувальна функція держави є
пріоритетною. Правда, слід зазначити, що цей
різновид правовідносин у своїй сутнісно�
змістовній визначеності майже не розробле�
ний. Більшість авторів взагалі вважає, що вони
виникають лише «... у зв’язку з порушенням
заборонних норм права, насамперед норм
особливих частин КК та КпАП України» [9, 31].

З викладеною точкою зору важко пого�
дитися, оскільки діяльність суб’єктів право�
охоронних відносин, зокрема прокуратури,
міліції, СБ України свідчить, що здійснення
ними упереджувальної функції запобігання
правопорушенню, а тим самим – втягнення
в правовідносини, відбувається незалежно
від наявних фактів порушення норм права.

Упереджувальні дії правоохоронних ор�
ганів, тобто професійний обов’язок та його
виконання, і є вольовими актами, спрямова�
ними на суворе дотримання норм права, а
отже, забезпечення надійного, стабільного
існування особи, суспільства, держави.
У цьому зв’язку викликає сумнів увесь тра�
диційний підхід до первинності нормативно�
го регулятора стосовно феномена пра�
вовідносин. Нагадаємо цю точку зору: від�
носини між людьми тому правові, що
регулюються нормами права.

Проте чи не є істинним інший, діаметраль�
но протилежний підхід: правовідносини між
людьми виникають не тому, що їх зумовлюють
існуючі норми права, а передусім через потре�
би реалізації волі людини до існування спільно
з іншими у процесі матеріальної та духовної
діяльності. Адже правовідносини – різновид
відносин суспільних, а останні існують не тому,
що їх суб’єктивно регулює суспільство, а тому,
що люди в процесі життєдіяльності вступають
в об’єктивні, не залежні від їх свідомості зв’яз�
ки (насамперед виробничі).

Наводимо відоме визначення суспіль�
них відносин, оскільки воно є родовим по�
няттям стосовно правовідносин: «Суспільні
відносини – це відносини між людьми, які
встановлюються в процесі їх спільної прак�
тичної та духовної діяльності» [10, 254]. 

Що ж стосується сутнісних, видових ознак
правовідносин, які визначають їх саме як пра�
вові відносини, що відрізняє їх від інших різно�
видів суспільних відносин, то це, як ми вже на�
голошували, насамперед сутнісні характерис�
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тики права, а саме: свобода самовиявлення,
потреби у безпечному, надійному, стабільному
існуванні і, як наслідок, унормування зв’язків
між людьми. Виходимо з того, що воля до са�
моіснування, потреба в самоіснуванні не
мають нічого спільного з самоізоляцією лю�
дини. Навпаки, йдеться про те, що унікаль�
ність, неповторність людини як самості ви�
магає опредмечення всіх притаманних їй
можливостей. Це може бути здійснене лише
через зв’язок з іншими індивідами (людьми)
у процесі їх взаємодії, що, природно, потре�
бує регуляції, у т.ч. нормативно�правової.

Резюмуючи все зазначене вище, право�
відносини можна визначити як різновид
суспільних зв’язків, стосунків, опосередку�
вань між людьми в процесі їх взаємодії,
сутнісність яких полягає в реалізації їх волі
до безпечного, стабільного, надійного і,
відповідно до цього, внормованого існуван�
ня. Не претендуємо на бездоганність цього
визначення, як не вважаємо його самодо�
статнім: скоріш, це методологічний орієнтир
для визначення всіх інших конкретних різно�
видів правовідносин та аналізу сучасних їх
видозмін.
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ПППП
итанню участі прокурора у виконав�
чому провадженні присвячена низ�
ка праць. Однак воно й надалі зали�

шається дискусійним та потребує вивчення,
зокрема це стосується відкриття виконавчо�
го провадження за заявою прокурора у ви�
падках здійснення ним функції представ�
ництва в суді.

Так, свого часу цю проблему досліджува�
ли М.М. Говоруха, А.І. Перепелиця, А.А. Ре�
ва, В.І. Солодкий, С.Я. Фурса, О.З. Хотин�
ська, С.В. Щербак та ін. Однак аналіз праць
цих учених свідчить про недостатньо ґрун�
товний рівень їх вивчення. 

Тому у цій статті ставиться завдання
проаналізувати проблемні питання ініцію�
вання прокурором відкриття виконавчого
провадження на захист прав та інтересів
стягувача і запропонувати шляхи вирішення
існуючих проблем, пов’язаних із діяльністю
прокурора на цій стадії виконавчого провад�
ження.

Практична модель виконавчого провад�
ження втілена в його стадіях, тому, виходячи
з положень чинного Закону України «Про ви�
конавче провадження» і практики примусо�
вого виконання рішень суду та інших юрис�

дикційних органів, у літературі виділяють чо�
тири стадії виконавчого провадження:

1) відкриття виконавчого провадження;
2) підготовка до виконання;
3) застосування заходів примусового

виконання до боржника;
4) закінчення виконавчого провадження.
Відкриття виконавчого провадження

слід трактувати як стадію, що визначає та�
кий початок дій щодо виконання рішень суду
та актів інших державних і недержавних ор�
ганів, який забезпечує правомірність засто�
сування заходів примусового виконання [1,
277–278]. Стадія відкриття виконавчого
провадження включає процесуальні дії дер�
жавного виконавця та інших осіб, що охоп�
люються статтями 24 і 30 цього Закону.

Слід зазначити, що Генеральний проку�
рор України відносить прокурорську
діяльність у сфері примусового виконання
рішень до числа пріоритетних напрямів
діяльності органів прокуратури. Так, у наказі
«Про організацію представництва прокуро�
ром в суді інтересів громадянина або дер�
жави та їх захисту при виконанні судових
рішень» від 29 листопада 2006 року № 6гн
він вимагає від підлеглих прокурорів: 

Ключові слова: прокурор; відкриття виконавчого провадження; стягувач; державний викоA
навець; виконавчий документ.
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– вживати заходів, спрямованих на
своєчасне і реальне виконання судових
рішень, постановлених у справах за позова�
ми (заявами) прокурора;

– вимагати від стягувачів своєчасно
звертати до виконання виконавчі документи
та у повному обсязі реалізувати визначені
законом права сторони у виконавчому про�
вадженні;

– використовувати право прокурора на
відкриття виконавчого провадження за його
заявою на підставі виконавчого документа.
У випадках відкриття виконавчого провад�
ження за заявою прокурора, який набуває
статусу учасника виконавчого провадження,
користуватися правами, визначеними Зако�
ном України «Про виконавче провадження»,
у тому числі оскаржувати незаконні дії
(бездіяльність) органів державної виконав�
чої служби та їх посадових осіб. 

Насамперед ст. 18 Закону України «Про
виконавче провадження» регламентуються
підстави для відкриття виконавчого провад�
ження, серед яких зазначено, що держав�
ний виконавець відкриває виконавче прова�
дження на підставі виконавчого документа
за заявою прокурора у випадках представ�
ництва інтересів громадянина або держави
в суді. У цьому разі прокурор ініціює своєю
заявою відкриття виконавчого провадження
(у випадках попереднього представництва
інтересів громадянина або держави в суді), і
державний виконавець на підставі виконав�
чого документа (перелічені у ст. 3 Закону) за
заявою прокурора відкриває його, а проку�
рор стає учасником виконавчого провад�
ження.

Такі роз’яснення дає Пленум Верховного
Суду України у постанові «Про практику роз�
гляду судами скарг на рішення, дії або
бездіяльність органів і посадових осіб дер�
жавної виконавчої служби та звернень учас�
ників виконавчого провадження» від 26 груд�
ня 2003 року № 14, відповідно до абзацу 3
п. 1 якої прокурор набуває статусу учасника
виконавчого провадження за умови, що у пе�
редбачених ст. 36�1 Закону України «Про
прокуратуру» випадках він здійснював пред�
ставництво інтересів громадянина або дер�
жави в суді й зазначене провадження було
відкрито на підставі виконавчого документа

за його заявою (п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону України
«Про виконавче провадження») [2].

Доцільно зазначити, що виконавче про�
вадження відповідно до ст.18 Закону Ук�
раїни «Про виконавче провадження» може
відкриватися не лише за заявою прокурора,
а й за заявою самого стягувача, його пред�
ставника, який також наділяється правами
та обов’язками, передбаченими ч. 1 цієї
статті.

Пункт 3 ст. 18 цього Закону визначає, що
державний виконавець відкриває виконавче
провадження також і в інших передбачених
законом випадках, з чого випливає, що
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини, органи державної влади, ор�
гани місцевого самоврядування, фізичної та
юридичної особи також можуть звернутися
із заявою про відкриття виконавчого прова�
дження на захист прав, свобод та інтересів
осіб або державних чи суспільних інтересів з
огляду, наприклад, на положення ст. 46
Цивільного процесуального кодексу України
(ЦПК України) щодо надання цим органам
прав особи, в інтересах якої вони діють, крім
права укладати мирову угоду. Отже, якщо ці
органи зверталися за захистом інших осіб у
суд, слід надати їм таку можливість і у вико�
навчому провадженні. Але водночас пере�
раховані органи та особи, включаючи проку�
рора, не можуть відкрити виконавче провад�
ження всупереч волі стягувача, оскільки
тільки від стягувача залежить можливість
примусового виконання рішення в межах
строків давності і звернення до прокурора
чи в зазначені органи за сприянням у вико�
нанні рішення суду. Тому державний викона�
вець з метою дотримання гарантій прав
громадян у виконавчому провадженні в разі
виникнення подібних ситуацій повинен от�
римати письмову згоду особи, в інтересах
якої подано заяву про відкриття виконавчо�
го провадження, з покладенням забезпе�
чення подання такої заяви на той орган чи
особу, що звертається до державного вико�
навця [1, 280].

Таким чином, участь прокурора у вико�
навчому провадженні може здійснюватися у
формі ініціювання його відкриття (п. 2 ст. 18
Закону України «Про виконавче проваджен�
ня»). Ця діяльність повністю має відповідати
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за змістом і бути фактично продовженням
представницької функції, що виконувалася
прокуратурою в суді. Адже у Законі чітко за�
значено, що прокурор вправі звернутися із
заявою про відкриття виконавчого провад�
ження лише в одному випадку – якщо
раніше звертався до суду на захист інте�
ресів громадянина або держави. У виконав�
чому провадженні прокурор керується ви�
могою про необхідність захисту порушених
державних та суспільних інтересів або прав і
охоронюваних законом інтересів громадян.
Для цього він наділений певними процесу�
альними правами і має державну заінтере�
сованість у наслідках виконання судового
рішення (захист прав стягувача, за не�
обхідності – боржника та інших осіб під час
провадження виконавчих дій).

У цьому питанні слід погодитися з твер�
дженням В. Солодкого, удосконаленим
М. Говорухою, що в умовах сьогодення у те�
орії виконавчого провадження та проку�
рорської діяльності сформувалася са�
мостійна процесуальна конструкція: «Право
прокурора на відкриття виконавчого прова�
дження». Вона включає: а) передумови пра�
ва прокурора на відкриття виконавчого про�
вадження; б) порядок (механізм) відкриття
виконавчого провадження; в) гарантії ре�
алізації права прокурора на відкриття вико�
навчого провадження. Ефективність участі
прокурора на цій стадії виконавчого провад�
ження багато в чому залежатиме від того,
наскільки активно цей інструментарій буде
використовуватися у конкретній правозас�
тосовній практиці [3; 4].

Представляючи інтереси стягувача у ви�
конавчому провадженні, прокурор має
функціональну заінтересованість у наслід�
ках виконання, тобто він заінтересований у
тому, щоб був насправді виконаний вико�
навчий документ, виданий на користь чи в
інтересах стягувача. Проте, вирішуючи пи�
тання про можливі спроби ведення справи
«свого стягувача», про ті процесуальні мето�
ди, які можуть бути використані ним у вико�
навчому провадженні, прокурор мусить виз�
начити, чи є вони доцільними, етично дозво�
леними тощо. Тобто прокурор не може
ініціювати відкриття виконавчого провад�
ження всупереч волі стягувача (там, де не�

має державного або суспільного інтересу),
оскільки лише від стягувача залежить мож�
ливість примусового виконання в межах
строків давності і звернення в органи дер�
жавної виконавчої служби за сприянням у
виконанні рішення суду.

У юридичній літературі недаремно звер�
тається увага на те, що прокурор має право
ініціювати відкриття виконавчого провад�
ження на захист прав і свобод громадянина,
якщо той за станом здоров’я чи з інших по�
важних причин не може реалізувати своє
право на примусове виконання судового
рішення. Щодо захисту інтересів держави
прокурор звертається (на підставі виконав�
чого документа) до державного виконавця із
заявою про відкриття виконавчого провад�
ження, якщо, наприклад, орган виконавчої
влади або орган місцевого самоврядування,
на користь якого винесено рішення за позо�
вом прокурора, не звертається до суду з
проханням про видачу виконавчого доку�
мента або з будь�яких причин не пред’являє
його державному виконавцю для примусо�
вого виконання [5, 62–63].

Отже, виходячи із вагомості та актуаль�
ності судового рішення, що підлягає вико�
нанню, його суспільного значення, інших
суттєвих для громадянина чи держави чин�
ників, прокурор має застосовувати право на
відкриття виконавчого провадження за
власною ініціативою. При відкритті виконав�
чого провадження за заявою прокурора він
наділяється всіма процесуальними правами
стягувача у виконавчому провадженні,
оскільки прокурор повністю замінює собою
стягувача.

Загальновідомо, що стан виконання су�
дового рішення значною мірою залежить від
своєчасності звернення стягувача з вико�
навчим документом до відповідного відділу
державної виконавчої служби та ініціювання
примусового виконання рішення. Особли�
вого значення цей фактор набуває при вико�
нанні судових рішень, ухвалених за позовом
прокурора, оскільки від цього залежить
ефективність представництва прокурором
інтересів суб’єктів, захист яких він здійсню�
вав у суді.

При цьому необхідно мати на увазі, що
чинним законодавством право на одержан�
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ня (надіслання) виконавчого документа у
суді має стягувач. Оскільки повноваження
на одержання в суді виконавчого документа
безпосередньо прокурором у законі прямо
не визначено, для реалізації права прокуро�
ра на відкриття виконавчого провадження
необхідно одержувати виконавчий документ
в суді за посередництва стягувача (розділ 3
Методичних рекомендацій Генеральної про�
куратури України з питань організації робо�
ти прокурора по захисту інтересів громадян
та держави при виконанні судових рішень та
інших органів) [6, 21]. 

Такий стан справ, на нашу думку, не
можна визнати нормальним. Зважаючи на
те, що представницька функція прокуратури
регламентується відповідними нормами
процесуального законодавства, є необхід�
ність уточнення положень ст. 368 ЦПК Украї�
ни, ст. 116 Господарського процесуального
кодексу України (ГПК України), ст. 258 Ко�
дексу адміністративного судочинства Украї�
ни (КАС України) щодо механізму звернення
судових рішень до виконання. Бажано до�
повнити вказані статті окремою норматив�
ною частиною такого змісту: «У справах за
позовами органів та осіб, яким надано пра�
во захищати права, свободи та інтереси
інших осіб або державні чи суспільні інтере�
си, виконавчі листи видаються за заявами
таких органів чи осіб, в інтересах яких заяв�
лено позов».

Це означатиме, що після набрання за�
конної сили рішенням суду прокурор для
здійснення права на його примусове вико�
нання має самостійно отримати виконавчий
документ у суді, що розглядав справу, або
виконавчий документ у передбачених зако�
ном випадках направляється державному
виконавцю судом.

А поки що (в умовах сьогодення) проку�
рорам необхідно спонукати саме стягувачів,
на користь яких діяв у судовій процедурі
прокурор, до своєчасного звернення до ви�
конання виконавчих документів, а також ви�
магати ефективної реалізації ними прав сто�
рони у виконавчому провадженні. Оскільки у
виконавчих документах не зазначається те,
що рішення суду постановлено саме за по�
зовом прокурора, на практичному рівні не�
обхідно володіти інформацією про поста�

новлені судові рішення, які набрали законної
сили і за якими видано виконавчий доку�
мент, забезпечити належну взаємодію про�
куратури з органом державної виконавчої
служби і стягувачем на стадії вирішення пи�
тання щодо пред’явлення виконавчого доку�
мента до виконання. Під час перевірок за�
конності дій стягувача прокурори мають
з’ясовувати наявність підтверджень про на�
правлення (чи надання) виконавчого доку�
мента до державної виконавчої служби.

Прокурори, які здійснювали представ�
ництво інтересів громадянина або держави
в суді, мають вчасно передавати іншим про�
курорським працівникам, які відповідають
за діяльність щодо захисту інтересів грома�
дян та держави при виконанні судових
рішень, виконавчі документи, а також
примірники судових рішень, які набрали за�
конної сили і постановлені у справах за по�
зовами прокурора. У зв’язку із цим слід
звернути увагу на конструктивні положення
наказу Генерального прокурора України
№ 3/2 гн від 23 жовтня 2009 року «Про особ�
ливості організації прокурорського нагляду
за додержанням законів щодо охорони на�
вколишнього природного середовища»,
згідно з яким прокурори, які здійснювали
представництво в суді за позовом, заявою
природоохоронного прокурора, при на�
бранні рішенням суду законної сили чи
допущенні його до негайного виконання
повідомляють про це природоохоронного
прокурора для вирішення ним питання про
ініціювання відкриття виконавчого провад�
ження та подальшого інформування відпо�
відного прокурора за місцем виконання
рішення (п. 10).

Прокурору слід подавати до державної
виконавчої служби оригінал виконавчого до�
кумента, а при його втраті допускається
відкриття виконавчого провадження на
підставі дубліката виконавчого документа,
отриманого у встановленому законодавст�
вом порядку. При зверненні до відповідного
органу державної виконавчої служби разом
з пред’явленням виконавчого документа, на
підставі якого відкривається виконавче про�
вадження, прокуророві треба скласти заяву
про примусове виконання виконавчого до�
кумента. 
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Заява прокурора про відкриття виконав�
чого провадження повинна бути викладена у
письмовій формі як у випадку пред’явлення
виконавчого документа особисто, так і при
направленні його поштою. Заява скла�
дається в довільній формі, проте в ній
обов’язково треба зазначити назву органу
державної виконавчої служби, до якого по�
дається заява, назву стягувача (його пред�
ставника) та боржника, назву виконавчого
документа та органу, який його видав, із за�
значенням дати видачі, висловленням про�
хання про відкриття виконавчого провад�
ження, обов’язково вказавши дату подання і
підпис заявника.

Закон не містить вимог стосовно форми
та змісту заяви про відкриття виконавчого
провадження, а тому прокурори інколи
звертаються до державного виконавця з
клопотанням, листом тощо. У зв’язку із цим
з метою забезпечення єдиної практики
підготовки та направлення заяв, які надси�
лаються до державної виконавчої служби,
необхідно, на наш погляд, доповнити ст. 18
Закону України «Про виконавче проваджен�
ня» частиною другою такого змісту:

«Заява про примусове виконання рішен�
ня подається у письмовій формі та повинна
включати:

1) назву органу державної виконавчої
служби, до якого подається заява;

2) точну назву стягувача та боржника, їх
місце проживання (для фізичних осіб) або
знаходження (для юридичних осіб), а також
назву представника сторони виконавчого
провадження, коли заява подається пред�
ставником;

3) реквізити виконавчого документа (на�
зва виконавчого документа, орган, який йо�
го видав, дата видачі виконавчого докумен�

та та його номер, резолютивна частина ви�
конавчого документа);

4) прохання про відкриття виконавчого
провадження;

5) підпис заявника або його представ�
ника із зазначенням дати подання заяви».

Слід зазначити, що державний викона�
вець при поданні прокурором заяви про
відкриття виконавчого провадження має пе�
ревірити, чи дійсно в даній справі (цивільній,
адміністративній, господарській) позовна
заява подавалась і підтримувалася прокуро�
ром у суді. У разі непідтвердження цього
факту державний виконавець повинен
відмовити у відкритті виконавчого провад�
ження із винесенням відповідної постанови.

З огляду на викладене можна констату�
вати, що саме по собі рішення суду чи іншо�
го органу про стягнення з однієї особи на
користь іншої не свідчить про те, що ці осо�
би набувають статусу сторони виконавчого
провадження автоматично. Особи (стягувач
та боржник) стають сторонами лише після
відкриття виконавчого провадження, що
обов’язково оформляється винесенням
державним виконавцем постанови про
відкриття виконавчого провадження [7]. Це
означає, що прокурор як представник стягу�
вача (у процесуальному розумінні) вправі
подати до відповідного відділу державної
виконавчої служби заяву про примусове ви�
конання рішення, ухваленого за його позо�
вом, на підставі виконавчого документа, тим
самим порушивши процес виконання. Факт,
що прокурор ініціює процес відкриття при�
мусового виконання рішення, бере участь в
інтересах стягувача на цій стадії виконавчо�
го провадження, не виключає можливості
сторони самостійно виступати у виконавчо�
му провадженні.
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ІІІІ
дея раціональності у ставленні людини
до світу передбачає насамперед праг�
нення пояснити його, за можливості,

його ж власними засобами (тобто, не вдаю�
чись до «фантазмів» і містифікацій) та шля�
хом узгодження такого ставлення з логікою
організації самого його предмета (безвід�
носно, до якого типу реальності цей пред�
мет належить – природної, соціальної чи
ментальної). Адже в іншому разі продукти
розумової діяльності не «спрацюють» під час
спроб застосувати їх до реальних речей,
втрачаючи тим самим свою практичну зна�
чущість для суб’єкта. 

Щоправда, коли постає питання про
логіку права, то доводиться констатувати до�
волі суперечливу ситуацію в плані його
вирішення в сучасній науці. Зокрема, вис�
ловлюються навіть сумніви про доречність
логічної рефлексії права взагалі: по�перше,
через неспроможність несуперечливим
чином охопити будь�якою логікою «раціо�
нального упорядкування» усе розмаїття та
складність «світу сущого» (не кажучи вже про
іррелевантність застосування самого понят�
тя «істина», на якому ґрунтується логіка, до
сфери належного) [1, 138]; по�друге, як
особливо наполягають на цьому прибічники
правового реалізму, «... нелогічність сама по
собі не є істотною перешкодою, якщо таким
чином досягається практична мета… життя
права – це не логіка, а досвід» [2, 199]. 

Основна мета статті – виявлення фунда�
ментальних історичних тенденцій розвитку

конституціоналізму, узгодженість з якими є
першорядною умовою оптимізації держав�
но�правових реформ. У такому вигляді про�
блема спеціально в науковій літературі не
досліджувалася.

Звичайно ж, раціоналізація правової на�
уки та практики не може полягати у «підве�
денні» під певні стандартизовані логічні схе�
ми усіх можливих виявів буття права (вже
хоча б з огляду на сутнісно�організаційну
множинність буття як такого, про що свід�
чить наявність численних різновидів логіч�
них систем). Проте з цього ще не випливає
необґрунтованість спроб такого підходу до
окремих аспектів реальності (у тому числі й
правової). До речі, логічні виміри раціональ�
ності не зводяться до самих лише істин�
нісних оцінок фактичної дійсності (тут і далі
курсив мій. – В.Н.), а й передбачають оцінку
реалізованості, взаємоузгоджуваності й
«онтологічної виправданості» самих цілей та
ціннісно�смислових орієнтирів суб’єкта з
точки зору потенційного чи бажаного буття,
поринаючи таким чином у площину «зіткнен�
ня дійсного та належного». Наприклад,
«... розглядаючи з позиції логіки процес
нормотворення, ми, безумовно, цікавились
би не тільки істинністю чи хибністю вислов�
лювань про існування певних правових
норм, але й тим, що в контексті останніх вва�
жається дозволеним, що забороненим, що
обов’язковим; а також тим, як логічно пов’я�
зані між собою ці дозволи, заборони та
обов’язки; які відношення встановлюються
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між санкціями за їх порушення; якими є
логічні виміри прийнятності норм та їхньої
кодифікації тощо. З цією метою будуються
системи числень, що об’єднуються під на�
звою деонтичної логіки» [3, 201].

Що ж стосується «практичної пріоритет�
ності» в житті права досвіду перед логікою,
то, очевидно, цей досвід збагачують насам�
перед обґрунтовані рішення, а не ті, які є
просто «однозначними рішеннями», прий�
нятими навіть всупереч зоровому глуздові.
Критерії ж такої обґрунтованості визнача�
ються саме на рівні логічного аналізу.

Разом із тим, як відомо, ефективно
аналізувати яку�небудь нормативну систему
формально�методологічними засобами ло�
гіки можна лише за умови подання такої си�
стеми як «закритого» (функціонально замк�
неного) та «статичного» упорядкування
(оскільки в разі динамічної нестабільності її
підвалин, їхньої «прив’язаності» до рухомих і
суперечливих соціокультурних цінностей
принципи формальної логіки взагалі пере�
стають бути дієвими). Тобто, як зауважує
відомий американський соціолог Д. Белл,
логічне передбачення «… можливе там, де
існують упорядкованість і повторюваність
явищ (що трапляється рідко), або там, де
мають місце усталені тенденції, напрям
яких, якщо і не точні траєкторії, можна ок�
реслити за допомогою статистичних часо�
вих рядів чи сформулювати у вигляді істо�
ричних тенденцій… і коли є підстави припус�
тити високу міру раціональності в діях
людей, котрі впливають на події… Але в ба�
гатьох соціальних ситуаціях – і особливо в
політиці – на карту ставляться привілеї й за�
бобони, а міра раціональності або послідо�
вності низька. Яка ж тоді користь від таких
передбачень?» [4, 8]. 

З огляду на ці обставини позитивіст�
ський підхід до права та, зокрема, до його
конституційних основ ґрунтується на посту�
латі абсолютної автономності й самодостат�
ності системи права, дієвість якого визна�
чається виключно юридичними нормами, а
не соціальними чинниками, моральними
принципами чи якимись іншими «зовнішні�
ми» щодо нього системами цінностей. Та�
ким чином передбачалося уможливлення
репрезентації права як логічної ієрархії нор�

мативних положень, чітко визначена й
функціонально узгоджена взаємозалежність
яких мали стати гарантами забезпечення
ефективності й прогнозованості в їхньому
застосуванні. Саме у зазначеному розумінні
Г. Кельзен називав свою теорію права «чис�
тою». Однак таке «очищення» мало й свій
зворотний «побічний ефект». Річ у тім, що,
виходячи з твердження про «безвідносність»
правової нормативності до «позаюридич�
них» факторів суспільного упорядкування,
позитивістській доктрині доводиться тлума�
чити значення правового обов’язку, застосо�
вуючи виключно власні поняття. Найчастіше
у межах цієї доктрини нормативна сила за�
кону зводиться до зафіксованої в ньому
«волі суверена»; тож юридична валідність
будь�якої норми визначається в даному ви�
падку тим, встановлена вона сувереном чи
ні. У результаті ж, коли постає питання про
те, яким чином має визначатися суверен,
прихильники даного підходу потрапляють у
власну «пастку», що виникає якраз через до�
волі «жорстку» його логічну детерміно�
ваність: якщо суверенітет є правовим понят�
тям, то він має регулюватися тільки юридич�
ними нормами. Отже, з’ясування того, хто є
його суб’єктом, передбачає встановлення
правових норм, що закріплювали б такий
його статус у даній державі. Але ж питання
про те, на якій підставі згадані норми можуть
набути своєї юридичної сили, за описаного
підходу не може бути вирішене логічно
прийнятним шляхом. Справді: джерелом та�
кої сили «... не може бути яке�небудь інше
суверенне утворення, оскільки ex hipothesis
у державі не може бути іншого суверена,
окрім того, чий суверенітет ми у даний мо�
мент намагаємося встановити. Таким чи�
ном, ми потрапляємо у зачароване логічне
коло – для того, щоб надати юридичної сили
закону, ми звертаємося до суверенітету, а
потім, у свою чергу, – до закону, щоб встано�
вити суверена» [2, 199]. 

Практично така само ситуація має місце
й стосовно кельзенівської «основної нор�
ми», що, так би мовити, «увінчує» вибудува�
ну ним «нормативну піраміду». Якщо, напри�
клад, ще Дж. Остін обґрунтовував законну
силу актів парламенту як базових правових
норм суверенітетом останнього, що був,
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з цієї точки зору, логічно похідним від уста�
леного звичаю підпорядковуватися його по�
становам, то Г. Кельзен відкинув цей аргу�
мент як «фактичний» (адже, на його переко�
нання, право є суцільно нормативним,
деонтологічним феноменом, що, як і решта
уявлень про належне, жодним чином не мо�
же визначатися фактами існуючої суспіль�
но�культурної реальності). Тож у правовому
відношенні парламентська влада має зале�
жати не від «фактів», а від тієї найвищої нор�
ми, яка й повинна встановлювати та наділя�
ти юридичною силою саме правило щодо
безумовного пріоритету формально вира�
женої волі парламенту (причому парла�
ментський суверенітет має зберігатися да�
ною нормою незалежно від тих подальших
змін, що вноситимуться у її зміст самим пар�
ламентом). «Однак на чому ж ґрунтується
сама ця норма? – запитує Кельзен і відпові�
дає: вона є базовою нормою (Grundnorm),
тобто першоосновою всієї системи, ме�
тафізичною субстанцією, недосяжною для
розуміння у правових цілях. Подібні мірку�
вання нагадують ідею світобудови, що спи�
рається на слона; при цьому за правилами
не можна запитувати, на чому стоїть сам
слон» [2, 221]. Цілком очевидно, що пози�
тивістська абсолютизація «паралелізму»
суспільної та правової реальності, а також
нормативно�деонтологічної сфери й фак�
тичного буття «заганяє» цю доктрину у своє�
рідний «метафізичний глухий кут». 

На підставі викладеного набуває ваго�
мості підхід, згідно з яким, по�перше, право�
ва нормативність має розглядатися не як
замкнена, а як відкрита стосовно «природ�
но�суспільного середовища» система. При
цьому контекст даного середовища є, так би
мовити, «метасистемою», в межах якої пра�
во генерується, розвивається й функціонує
як один з органічних компонентів її самоор�
ганізованої структури.

По�друге, як і будь�яка відкрита систе�
ма, право може бути характеризоване не
лише з точки зору формально�логічних
принципів, що лежать в основі упорядкуван�
ня його щодо «стаціонарних» станів, а й у
плані певних логіко�динамічних тенденцій
його еволюції. Адже останню навряд чи
можна обґрунтовано визнати абсолютно

ірраціональною, хаотичною: хаос – це стан
необмеженої свободи, а, відповідно, цілко�
витої непрогнозованості (навіть шляхом
визначення імовірнісних параметрів деякого
потенційного «поведінкового діапазону») та
некерованості процесів. Такий стан набу�
вається системою лише через втрату нею її
зв’язків та залежностей з оточуючими її фе�
номенами. Якщо ж виходити з припущення
про згадану вище «відкритість» правової си�
стеми, то доведеться визнати й те, що на
траєкторію її динаміки справляють вплив
інші, контекстуально й функціонально
пов’язані з нею підсистеми природно�
суспільного буття. В свою чергу, їхня взаємо�
дія є чинником взаємообмеження кількості
можливих спрямувань розвитку кожної з них.
Нарешті всюди, де має місце таке обмежен�
ня, поведінка систем не є повністю неперед�
бачуваною, а може бути описана деякими
раціоналізуючими пізнавально�практичне
ставлення до них логічними принципами
(принаймні такими, що є загальними підва�
линами системно�організаційної динаміки).
І хоча, звичайно ж, знання таких принципів та
їхні конкретизуючі «перевідкриття» в кон�
тексті досліджуваних суспільно�правових
явищ не можуть, за словами Д. Белла, одно�
значно «... провіщати результат, вони здатні
вказати на обмеження або межі, в яких
політичні рішення можуть бути ефективни�
ми». «Тож, – закликає він, – віддамо належне
прагненню людей визначати свою історію,
це стає певним здобутком у самосвідомості
суспільства» [4, 8]. Зокрема, в плані подаль�
шої раціоналізації конституційних основ пра�
ва шляхом їхнього реформування у напрямі
підвищення ступеня легітимності доречним
буде узгодження стратегічних параметрів,
шляхів та засобів досягнення даної мети із
загальними тенденціями й механізмами,
притаманними усім самоорганізованим сис�
темам (оскільки саме вони є класоутворю�
ючими ознаками даного типу феноменів). 

Справді, якщо піддати логічному уза�
гальненню динаміку згаданих системних ут�
ворень, абстрагуючись при цьому від
змістовної специфіки конкретних її проявів,
то можна принаймні на принциповому рівні
змоделювати деякі істотні риси даного роду
процесів. Наприклад, аксіоматично припус�
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каючи, що жодне з таких утворень не вини�
кає «з нічого», ми маємо визнати висновок
стосовно генерації кожного з них як компо�
нента якоїсь більш широкої системи. Причо�
му їхнє становлення завжди спричинюється
певними порушеннями попередньої коопе�
ративної злагодженості та рівноваги про�
цесів, що лежать в основі підтримання цієї
системи в стаціонарному стані (як, власне, і
будь�яка зміна взагалі є результатом втрати
балансу, на якому ґрунтується стабільність
явищ; в іншому разі ми не спостерігали б
жодних змін у світі). Однак мірою того, як си�
стемне утворення конституюється в межах
відповідної метасистеми (а це стає можли�
вим винятково шляхом формування дещо
відмінних щодо останньої організаційних
принципів, завдяки яким це утворення отри�
мує здатність вирізнятися на її тлі), воно «он�
тологічно схиляється» до тих станів, що ха�
рактеризуються достатньо високими для
даних умов ступенями імовірності й стій�
кості (тим більше, що найчастіше ці параме�
три є корельованими: тобто стан системи
зазвичай є очікуваним настільки, наскільки
він є «незворушним» з огляду на різні
зовнішні впливи та внутрішні флуктуативні
збурення, і навпаки). Проявами цієї зако�
номірності є й динаміка неорганічних фено�
менів, що являє собою рух від менш рівно�
важних їхніх станів та форм до більш стійких; і
еволюція біологічних видів у напрямі підви�
щення адаптивних можливостей, що визна�
чають рівень здатності організмів до вижи�
вання; і, звичайно ж, розвиток права як чин�
ника упорядкування й стабілізації суспільного
життя, де імовірність суб’єктивного прийнят�
тя правової системи, а тим самим і її «жи�
вучість», істотно залежать від здійснення
умов її легітимності. Тож у такому перманент�
ному об’єктивному прагненні підвищення
своєї актуальної та потенційної стійкості усі
системи врешті�решт «автономізуються» як
відносно самостійні складові більш широких
системних контекстів, справляючи дедалі
відчутніший вплив (нерідко у конкурентних і
навіть конфронтаційних формах) на їхню ди�
наміку «зсередини» (як, приміром, це до�
сить яскраво простежується у формуванні
індивідуальної свідомості в межах сім’ї: від
безумовного наслідування батьківського

прикладу – через становлення власного
світогляду й відстоювання самостійного
статусу в родині – до хрестоматійних «кон�
фліктів батьків та дітей»). 

Варто зауважити, що у такій динамічній
фазі кожна система теоретично має лише
три потенційні альтернативи свого подаль�
шого розвитку: 

1) здійснювати цей розвиток за рахунок
деградації метасистеми і, зрештою, припи�
нити своє існування, вичерпавши стабіліза�
ційний ресурс останньої (на кшталт зло�
якісних утворень та інших форм «паразиту�
вання»);

2) деградувати самій мірою повернення
метасистемою до стану попередньої рівно�
ваги чи набуття її нової форми (як це буває,
скажімо, у випадках зникнення фізіологічних
виявів хвороби при одужанні організму або
«реставрації» (чи модернізації) певного ви�
пробуваного досвідом політико�правового
упорядкування суспільства шляхом відмови
від продовження експерименту з реалізації
проектів, що виявили свою утопічність);

3) перейти до коеволюційного режиму
взаємодії з метасистемою (тобто до розвит�
ку форм взаємопідтримання різнопорядко�
вих форм організації, як, наприклад, у ме�
ханізмах циклічної взаємодії, що склалися
між «неживою матерією» та біосферою, при�
родним середовищем і суспільством, сис�
темою соціокультурного буття й правовою
реальністю тощо).

У царині тих форм існування, які не
пов’язані із свідомою суб’єктивною діяль�
ністю, «онтологічний вибір» між цими аль�
тернативами залежить здебільшого від
співвідношення питомих потенціалів само�
збереження та самовідтворювання взаємо�
діючих систем. Там же, де фігурує «фактор
осмислення», варто враховувати передусім
ту обставину, що лише в одному з трьох зга�
даних вище варіантів потенційна динаміка
системи, взятої за об’єкт дослідження, збе�
рігає шанси мати не тільки швидкоплинне й
«затухаюче» майбутнє.

Розглядуваний аспект аналізу форму�
вання й розвитку конституціоналізму як клю�
чової ідеї правової організації цивілізова�
ного суспільства передбачає можливість
виявлення тих базових логіко�історичних
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тенденцій розвитку даного процесу, що яв�
ляють собою доволі ґрунтовну підставу для
визначення його раціональних (з точки зору
«онтологічної доцільності») спрямувань у
нинішніх умовах державно�правового будів�
ництва та, принаймні, у найближчій пер�
спективі. Зокрема, якщо повернутися до пи�
тання про буттєві витоки суверенітету як
джерела законної влади в суспільстві, то, на
нашу думку, концептуальні основи відповіді
на нього були закладені ще Дж. Локком. Пе�
реконливо критикуючи патріархальну
теорію виникнення держави, що засновува�
лася на ідеї «природної покори людини від
народження», англійський мислитель дово�
дить: якраз навпаки, люди в «стані природи»
є абсолютно вільними (в нормативно�зо�
бов’язувальному відношенні); відповідно,
«від природи», як і будь�яка інша істота, лю�
дина володіє необмеженою свободою й
безконтрольністю користування всіма «пра�
вами та привілеями закону природи». При
цьому кожен сам вільно визначає власні
«мірила правоти», ступінь провини іншого,
спосіб його покарання та право здійснення
останнього. Однак, певна річ, за таких умов
немає жодних гарантій збереження здо�
бутків цієї свободи виключно на підставі
«права сильнішого», оскільки сама сила
завжди є відносною. Тож у контексті систе�
ми суто природних форм існування гене�
рується підсистема соціалізованого і, зреш�
тою, політизованого людського буття, що
формується завдяки «делегуванню» свого
«наявного від природи права» на користь су�
веренітетові спеціально створеної політич�
ної організації: «... через те, що жодне
політичне суспільство не може ні створи�
тись, ні підтримувати своє існування без на�
явності в собі влади оберігати власність і з
цією метою карати злочини всіх членів
суспільства, то політичне суспільство існує
там, і тільки там, де кожен з його членів
відмовився від цієї природної влади, пере�
давши її до рук суспільства в усіх випадках,
що не перешкоджають йому звертатися по
захист до встановленого цим суспільством
закону» [5, 561]. Сам же правовий закон у
такій своїй первинній формі ще не передба�
чав власної спрямованості на втілення в
суспільному житті якихось «людиномірних

ідеалів справедливості», а виконував ви�
ключно «охоронну» функцію шляхом норма�
тивізації головної на той період цінності пра�
ва, а саме – збереження того способу жит�
тя, яким кожний був «благословенний
Провидінням» від народження. Як слушно
зазначив з цього приводу Г. Дж. Берман,
історична мінливість правових смислів та
норм зумовлена тим, що право є тією інсти�
туцією, «за допомогою якої суспільство мо�
же відстоювати свої цінності», будучи, так би
мовити, «цінністю цінностей» [6, 295]. Тож
цьому законові ще не була притаманна
навіть така ціннісна основа, як прагнення,
бодай, формальної правової рівності,
оскільки вважалося, що вже сама природ�
ність людського буття є втіленням «ідеї
нерівних задатків та можливостей». 

Головне ж полягало в тому, що мірою
розширення й зміцнення системності влад�
них інституцій як засобів здійснення
індивідуальних і громадських інтересів щодо
захищеності права на життя та власність все
відчутнішим ставало формування власне
державних інтересів, відмінних від інтересів
решти суспільства. Відповідно, так само, як і
свого часу соціальне буття системно вио�
кремилося на тлі метасистеми природних
форм існування, держава все більше авто�
номізувалася як підсистема суспільства.
При цьому аналогічно до того, як «необме�
женим» було початкове природне право
індивіда, до такого ж «необмеженого суве�
ренітету» почала прагнути держава (як у
своїй внутрішній, так і у зовнішній політиці).
Саме таке прагнення простежується у
суспільно�політичних трансформаціях ста�
родавніх демократій у абсолютні монархії.
До того ж уся історія античної демократії за�
лишила після себе принаймні два «болісних
уроки»: по�перше, це можливість реалізації
індивідуальних чи кланових інтересів «від
імені народу»; по�друге, «делеговане наро�
дом право» вирішувати його долю зазвичай
обертається зворотним «делегуванням
відповідальності» шляхом її «перекидання
на плечі народу». Тому, зрештою, конститу�
ювання суверенітету перестало вдаватися
до «обхідних шляхів». В результаті (на�
прикінці IV ст. до н.е.) можна було стверджу�
вати, що демократична форма правління та
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полісна організація держави історично ви�
черпали себе: «... на зміну полісам прийшли
елліністичні імперії. Вони охоплювали вели�
чезні території й маси етнічно неоднорідно�
го населення. Державна влада в них концен�
трувалася переважно в руках однієї особи.
Незалежні в політичному плані поліси
зійшли з історичної арени. Уся влада зосе�
редилася в одному центрі, що означало для
більшості вільних людей, не кажучи вже про
рабів, ріст насильства, політичного без�
прав’я» [7, 116].

Таким чином, незважаючи на те, що з
абсолютизацією одноосібної влади відпові�
дальність за наслідки здійснення суве�
ренітету набула персонального характеру
(щоправда, це була відповідальність не пе�
ред народом, а перед Богом), держава пере�
творилася із знаряддя здійснення суб’єктив�
них прав на цілком реальну загрозу для них.
Тобто в своїй самоорганізаційній еволюції
державність як підсистема суспільно�право�
вої реальності вступає у суперечність з са�
мою ідеєю права та політизованого грома�
дянського суспільства. Адже, як цілком ло�
гічно аргументував цей висновок Дж. Локк,
«ні для кого у громадянському суспільстві не
може бути зроблено виняток із законів цього
суспільства… Бо якщо будь�кому дозволено
робити все, що він забажає, й ніде на землі (а
не на Небі. – В.Н.) не знайдеться до кого
звернутися по відшкодування за завдану
цією людиною шкоду чи захист від неї, то пи�
тається, чи не перебуватиме така людина
все ще повністю у стані природи й, отже, по�
за можливістю бути частиною чи членом гроA
мадянського суспільства?» [5, 565].

Згадана суперечність, спричинена «то�
тальним відокремленням держави від
суспільства» й набуттям нею своїх відверто
«неправових» форм, визначає черговий
«логіко�еволюційний поворот» в історії кон�
ституціоналізму, а саме: становлення ідеї
підпорядкування держави праву, а згодом і
нормативного закріплення спрямованості
на побудову правової держави. Адже істо�
ричне тло тривалого відмежування влади від
суспільно�правової самоорганізації «ство�
рює також контекст для особливого зацікав�
лення у відкритості, яка тільки тією мірою
набуває спроможності функціонувати

політично, якою вона громадянам, зайнятим
в економіці, надає прав громадян держави
(а не просто її «клієнтів». – В.Н.)… відповідно
узагальнює їхні інтереси і справді дає в руки
важелі для перетворення державної влади
на засіб самоорганізації суспільства» [8, 18].
Тим більше, що так само історично доведе�
ними є, з одного боку, укоріненість права в
глибинах ще додержавних форм грома�
дянського суспільства, а з другого, – необ�
хідність системи владних інституцій як за�
собів гарантування та захисту права. Тому
найбільш «онтологічно доцільною» перспек�
тивою для них є таке їхнє обопільне струк�
турно�функціональне трансформування, в
результаті якого організація влади стала б
органічним компонентом в системі суспіль�
ної самоорганізації, коеволюціонуючи з
політизованим громадянським суспільст�
вом на основі спільно виробленої правової
нормативності.

Отже, ідея побудови демократичної
правової держави обґрунтовується самою
логікою історії становлення й розвитку кон�
ституціоналізму (як правової регламентації
діяльності суб’єктів та органів влади в інте�
ресах кожної людини та суспільства в ціло�
му), а не являє собою «чергову утопію» чи
«методологічну помилку», як іноді ще й досі
вважається [9, 45–46]. Причому досвід бага�
тьох країн спробувати реалізувати цю ідею
переконує, що в даному відношенні аж ніяк
не достатнім є саме лише нормативне
закріплення певного набору загальних прав
людини й громадянина, на які не дозволено
посягати жодному іншому суб’єктові, вклю�
чаючи державу. Для цього потрібні також
відповідні правові механізми, засновані на
координованій діяльності інституцій держа�
ви та громадянського суспільства. Інсти�
туціоналізація ж непорушних суб’єктивних
прав має спрямовуватись не тільки на за�
безпечення можливостей самореалізації окA
ремого індивіда, а й людської спільноти (про
що свідчить тенденція посилення «колек�
тивістської» політико�правової орієнтації в
країнах розвиненої демократії) [2, 158–159].
Зрештою, постійне зростання вагомості й
розширення соціального аспекту державно�
правової системи є показником її відкри�
тості суспільству.
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Василь НЕВІДОМИЙ

ЛОГІКО�ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Резюме

Аргументується теза про те, що ідея побудови демократичної правової держави зумовлеA
на самою логікою історії становлення й розвитку конституціоналізму як правової регламентації
діяльності суб’єктів та органів влади в інтересах кожної людини й суспільства в цілому.

Василий НЕВИДОМЫЙ

ЛОГИКО�ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Резюме

Аргументируется тезис о том, что идея построения демократического правового государA
ства обусловлена самой логикой истории становления и развития конституционализма как
правовой регламентации деятельности субъектов и органов власти в интересах каждого челоA
века и общества в целом.

Vasyl NEVIDOMIY

LOGICAL AND HISTORICAL ASPECT OF CONSTITUTIONALISM DEVELOPMENT

Summary

The article deals with argumentation in favor of the thesis that the idea of construction of the
democratic state governed by the rule of law is motivated by the very logic of evolutionary history of
constitutionalism as legal regulation of government subjects’ and bodies’ activity in accordance with
interests of every person and society as a whole.
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ПППП
рийняття в 1996 році Конституції Ук�
раїни сприяло виходу процесу
національно�державної розбудови

на новий правовий рівень, стабілізувавши
на той час суспільно�політичну ситуацію в
Україні, визначивши програму руху до полі�
тичного ідеалу – демократичної, соціальної,
правової держави, в якій людина визнається
найвищою соціальною цінністю.

Конституція чітко визначила фундамен�
тальні соціально�правові цінності держави і
права: непорушність прав та свобод люди�
ни і громадянина, політичне різноманіття,
демократичні основи державного устрою,
розподіл влади, верховенство права та інші
основні інститути конституційного ладу в
Україні.

Духовне життя суспільства складається
з багатьох елементів, з різного роду відно�
син, в основі яких зазвичай знаходяться ма�
теріалізовані предмети: пам’ятники, витво�
ри мистецтва, книги, ікони тощо. На це
звертали увагу такі дослідники, як: М. Бай�
муратов, В. Журавський, В. Копейчиков,
Л. Кривенко, О. Кутафін, В. Мелащенко,
В. Погорілко, П. Рабінович, В. Федоренко,
Ю. Тодика та інші.

Разом із тим дослідженню конститу�
ційних основ духовного життя суспільства,
на думку автора, приділяється недостатньо
уваги. Демократичні конституції, тобто дер�
жава, майже не регулює цю сферу, залиша�
ючи її на розсуд самого суспільства та його
різних об’єднань, оскільки ця сфера має
відношення передусім до внутрішнього світу
людини. 

Метою даної статті є визначення загаль�
них елементів духовних (ідеологічних) основ
конституційного ладу України.

Закріплені в першому розділі Конституції
України засади конституційного ладу явля�
ють собою першооснову для інших положень
Основного Закону, для усієї системи чинного
законодавства та інших нормативно�право�
вих актів. Особлива значущість засад консти�
туційного ладу полягає в тому, що громадя�
нин отримує надійні критерії оцінки законів та
інших нормативно�правових актів [1].

Так, разом із закріпленими в першому
розділі головними принципами основ кон�
ституційного ладу Конституція України дек�
ларувала політичний та ідеологічний плю�
ралізм, включаючи гарантії різноманіття і
вільної участі громадян в політичному житті,
можливості саморозвитку громадянського
суспільства, його інститутів, і передусім
політичних партій, інших громадських
об’єднань. Реалізація цих складових можли�
ва за наявності розвиненого громадянсько�
го суспільства, в рамках якого функціону�
ють, стикаються, розвиваються різнопла�
нові соціальні відносини.

При цьому названі відносини зазвичай
реалізуються за допомогою цілого комплек�
су структурованих інституціональних форм.
Окрім таких інститутів, як сім’я, церква, шко�
ла та інші громадські утворення, до них на�
лежить іще цілий ряд формоутворень. Пере�
дусім це «заінтересовані групи», тобто різні
організації й асоціації, об’єднані спільністю
інтересів. Основна цільова функція цих
інститутів громадянського суспільства – на�
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дати окремій людині, індивіду можливість
реалізувати свої інтереси і потреби. Необ�
хідно особливо наголосити, що через ці
інститути суспільство, індивідуум відобра�
жають і реалізують усе різноманіття еко�
номічних, релігійних, етнічних, професійних
та інших інтересів [2, 72].

У громадянському суспільстві передба�
чена наявність ідеологічного, політичного й
економічного різноманіття, адже свобода
людини полягає у вираженні своїх поглядів,
участі в політичному й економічному житті.
Суспільство заінтересоване в ідеологічному
різноманітті, оскільки це створює умови для
його саморозвитку. Там, «де немає свободи
незгоди або панує принцип одноголосності,
там немає і не може бути демократії неза�
лежно від того, як вона називається – на�
родна, ліберальна, буржуазна чи соціалі�
стична» [3, 187].

Тому, виходячи з ідеї свободи, Консти�
туція України (ст. 15) встановлює, що гро�
мадське життя в Україні ґрунтується на
принципах політичного й ідеологічного плю�
ралізму. Одним із найважливіших завдань
держави має бути регулювання цих співвід�
ношень за допомогою відповідних норма�
тивно�правових актів.

Так, політичне й ідеологічне різноманіт�
тя, визначаючи зміст ст. 15 Конституції Ук�
раїни, втілюється в Законах України «Про
об’єднання громадян» [4], «Про політичні
партії в Україні» [5], «Про молодіжні та дитячі
громадські організації» [6], «Про свободу
совісті і релігійні організації» [7] та інші.

Ідеологія є складною духовною структу�
рою. Вона складається з певної теоретичної
основи – системи політичних, правових,
релігійних, філософських поглядів на со�
ціальну дійсність, суспільство і взаємини
людей, а також програми дій і механізмів по�
ширення ідеологічних установок серед на�
селення, створеної цією системою.

Ідеологія не виникає з повсякденної
діяльності людей, виходячи з тих чи інших
життєвих ситуацій. Вона створюється мисли�
телями, ідеологами, політиками. Будучи сис�
тематизованою, теоретично обґрунтованою,
ідеологія належить до вищого рівня суспіль�
ної свідомості, являючи собою духовне вира�
ження інтересів певних соціальних груп.

Оскільки ідеологічні концепції є духов�
ним вираженням певних соціальних інте�

ресів, вони справляють вплив на діяльність
людей і можуть ставати важливим чинником
історичного розвитку. Відомо, що ідеологія
французьких просвітителів XVIII століття в
період Великої французької революції
відіграла величезну роль в об’єднанні тре�
тього стану, що виступив проти феодалізму
й абсолютизму. 

Для сучасного демократичного суспіль�
ства характерний широкий спектр різних
типів ідеологій, починаючи з украй реак�
ційних (неофашизм, расизм), неоконсерва�
тивних і ліберальних, й закінчуючи лівим ек�
стремізмом. Деякі з екстремістських ідео�
логічних концепцій правого або лівого толку
давно вже становлять серйозну небезпеку
для нормального існування окремих країн і
навіть людства в цілому.

Функціонування ідеологічних, економіч�
них і політичних відносин на засадах різно�
маніття є особливістю сучасного суспіль�
ства, заснованого на безумовному визнанні
демократії і свободи як фундаментальних
гуманітарних цінностей. У зв’язку із цим по�
ложення ст. 15 Конституції України сформу�
льовані відповідно до норм міжнародного
права, відповідають стандартам, закладе�
ним в основних міжнародно�правових доку�
ментах з питань політичної співпраці. 

Положення, проголошене в цій статті, не
міститься в жодній з попередніх вітчизняних
конституцій.

Так, Конституція СРСР 1936 року (ст. 125)
надавала громадянам політичні права і сво�
боди (свобода слова, свобода друку тощо)
тільки «в цілях зміцнення соціалістичного ла�
ду». Це означало, що використання даних
прав в інших цілях, наприклад, з метою кри�
тики соціалістичного ладу і його ідеології,
заборонялося. 

Проте найвідвертіше ідеологія марксиз�
му була оголошена офіційно державною в
Конституції СРСР 1977 року. Вже в преам�
булі встановлювалося, що в СРСР склалася
«ідейна єдність радянського суспільства»,
що радянське суспільство – це суспільство
високої ідейності, що радянський народ ке�
рується ідеями наукового комунізму. А ст. 6
встановлювала: керівною і направляючою
силою радянського суспільства, ядром його
політичної системи, державних і громад�
ських організацій є Комуністична партія Ра�
дянського Союзу, яка існує для народу і слу�
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гує йому. «Озброєна марксистсько�ленін�
ським вченням, Комуністична партія, – вка�
зувалося в цій статті, – визначає генеральну
перспективу розвитку суспільства, лінію
внутрішньої і зовнішньої політики СРСР, ке�
рує великою творчою діяльністю радянсько�
го народу, надає планомірного, науково
обґрунтованого характеру його боротьбі за
перемогу комунізму».

Навіть після виключення з Конституції
1977 року статті, що передбачає керівну і
направляючу роль КПРС в суспільстві, в цій
Конституції (ст. 47) були збережені статті,
що гарантували громадянам СРСР свободу
наукової, технічної і художньої творчості
тільки «відповідно до цілей комуністичного
будівництва», а політичні права і свободи –
«в цілях зміцнення і розвитку соціалістично�
го ладу» (ст. 50).

У Конституціях СРСР 1977 року, України
1978 року, закріплюючи соціально�політичну
й ідейну єдність радянського суспільства, на�
голошувалось, що радянський народ ке�
рується «ідеями наукового комунізму». В
умовах ідейно�політичного монізму державі
було значно легше виконувати свої завдання
і функції. Вона не стикалася з організованою
опозицією, не вимагалося й проведення ви�
борів на альтернативній основі, не було про�
блем із пресою. У таких фривольних умовах
функціонувала радянська політична система.

Конституція України (ст. 15) встановлює,
що жодна ідеологія не може визнаватися
державою як обов’язкова. Цим положен�
ням, по суті, закріплюється рівноправ’я іде�
ологій в суспільстві і те, що жодна з них не
має і не може мати пріоритет перед іншими.
Відповідно, громадяни України можуть до�
тримуватися тієї або іншої ідеології, вживати
заходів щодо її впровадження в життя. Дер�
жава не може нав’язувати громадянам
будь�яку ідеологію. Перешкоджання грома�
дянам, політичним партіям і громадським
організаціям публічно захищати свої погля�
ди і переконання, віддавати перевагу одним
перед іншими правова держава не може.

Зазначене положення відповідає Міжна�
родному пакту про цивільні і політичні права,
де визначено, що кожна людина має право
на свободу думки, безперешкодне вира�
ження своїх думок (ст.ст. 18, 19). Це означає
і свободу шукати, отримувати і розповсюд�
жувати всякого роду інформацію та ідеї, не�

залежно від державних меж, усно, письмово
або за допомогою друку, чи художніх форм
вираження, або в інший спосіб на власний
вибір. Кожна людина має право на вільне
вираження своїх поглядів (п. 1 ст. 10 Євро�
пейської конвенції про захист прав людини і
основних свобод).

Конституційне закріплення ідеологічного
різноманіття слід розуміти як право окремої
особи, соціальних груп, політичних партій і
громадських об’єднань безперешкодно про�
пагувати свої погляди й ідеї за допомогою
засобів масової інформації, вести активну
діяльність з впровадження ідеології в життя
шляхом розробки програмних документів
партії, готувати законопроекти, публічно за�
хищати свої ідеологічні переконання, вести
полеміку з іншими ідеологіями тощо.

Конституційне твердження, що жодна
ідеологія не може визнаватися державою як
обов’язкова, є однією з головних гарантій
проти сповзання держави до тоталітаризму.
Це означає, що ні Конституція України, ні
будь�який інший законодавчий акт не по�
винні прямо або опосередковано утверджу�
вати і закріплювати яку�небудь ідеологію.
Жодна ідеологія не може як пануюча, дер�
жавна монопольно впроваджуватися у свідо�
мість людей в державних школах і вищих на�
вчальних закладах, в державних засобах ма�
сової інформації. Політичні пристрасті,
ідеологічні переконання не можуть бути кри�
терієм відбору громадян для служби в дер�
жавному апараті. Відповідно, недопустимі
«чистки» держапарату, армії і правоохорон�
них органів за ідеологічними критеріями.

Вказані норми іноді тлумачаться так, що
Конституція виключає будь�яку ідеологічну
складову нашого державно�політичного
розвитку. Насправді підоснова вказаних
конституційних положень дещо інша: без
сумніву, вони з’явилися свого часу, щоб ви�
ключити колишню ідеологію як основу кон�
ституційного ладу. Та ідеологія припускала
тільки однополярні цінності, а саме вони і не
підходили новому суспільству. Їх відкинули,
але при цьому норми Конституції сформу�
лювали так, ніби нової ідеології в суспільст�
ві, державі не існує.

Проте так бути не може. Просто на зміну
одним поглядам про суспільство, державу, їх
співвідношення і перспективи розвитку прий�
шли інші. Ідеологічні постулати різноманітні.
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Але основні з них торкаються держави і її при�
значення, функцій, форм здійснення влади і її
розподілу між відповідними органами, еко�
номічного ладу, форм власності і методів гос�
подарювання, становища людини в суспіль�
стві та державі, політичних і соціальних відно�
син за участю громадян та їх об’єднань,
політичного (державного) режиму тощо.

Один із засобів вільного вираження
своїх поглядів – це право громадян на сво�
боду об’єднання. Воно являє собою не�
від’ємне право людини, закріплене в За�
гальній декларації прав людини і гарантова�
не Конституцією України.

Об’єднання громадян мають право бра�
ти участь в політичній діяльності, проводити
масові заходи, ідейно, організаційно й ма�
теріально підтримувати інші громадські ут�
ворення.

Продовженням ідеологічного різнома�
ніття є політичне різноманіття, багатопар�
тійність. При цьому багатопартійність висту�
пає як форма політичної демократії і найваж�
ливіша передумова формування органів
державної влади в Україні. Політичні проце�
си, що відбуваються в Україні, нерозривно
пов’язані з проблемою морального, духов�
ного розвитку суспільства. З одного боку,
політичні організації намагаються впливати
на цю сферу через вироблення власних по�
зицій. Це значно впливає на розвиток духов�
ності і моральності українського суспільства,
оскільки політичні партії України відіграють
дедалі більшу роль в його житті. 

Таким чином, можна стверджувати, що в
Україні на конституційному рівні визначені не�
обхідні умови для сприяння духовному (ідео�
логічному) розвитку людини та суспільства.
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Резюме

Розглядаються актуальні проблеми основ духовного життя суспільства як складової елементної чаA
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Резюме

Рассматриваются актуальные проблемы основ духовной жизни общества как составляющей элеA
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Summary

Present issues of society inner life principles as an element of constitutional social order of Ukraine are
considered in the article. Basic stages of multilateral inner development of Ukrainian society are examined.
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ПППП
равова база щодо функціонування
місцевого самоврядування в Україні
загалом відповідає загальновизна�

ним світовим нормам і вимогам. Разом із
тим на сьогодні існує ряд малодосліджених
проблем, пов’язаних з правовим регулюван�
ням опозиційної діяльності в представниць�
ких органах місцевого самоврядування, та
проблем, зумовлених двовладдям на місцях,
яке характеризується одночасною наявністю
органів місцевого самоврядування та місце�
вих державних адміністрацій.

Остання проблема пов’язана передусім
із тим, що фінансові ресурси накопичуються
державними адміністраціями, які самі вирі�
шують, скільки і куди виділити коштів.
У зв’язку із цим органи місцевого самовря�
дування досить часто перебувають у явній
або прихованій опозиції до місцевих органів
виконавчої влади, що періодично призво�
дить до неможливості конструктивної робо�
ти і вимагає, наприклад, проведення поза�
чергових виборів депутатів місцевих рад [1].

Світовий досвід свідчить, що для досяг�
нення сучасних стандартів державного уп�
равління необхідно здійснити перехід від
вертикальної структури бюрократичного
адміністрування до горизонтальної системи
управління, яка повинна передбачати пере�
дачу повноважень з центру на місця шляхом
децентралізації. Для процесу демократич�
ного розвитку держави важливий зворотний

зв’язок між владою і людиною – інформо�
ваність суспільства про дії влади та обізна�
ність влади щодо потреб конкретного гро�
мадянина. Цей процес найлегше здійснюва�
ти на базовому рівні влади – місцевому, де
громадяни і представники влади перебува�
ють у більш тісному спілкуванні. 

При цьому слушною видається думка
В. Лісового: «Просте перенесення на україн�
ський ґрунт деяких західних чи глобальних
стандартів є не тільки недостатнім, а й без�
силим. Адже сучасні західні суспільства ма�
ють свої проблеми, без урахування яких су�
часний наш вибір буде дуже обмежений у
своїх перспективах: він зведеться до про�
стого наслідування. Тільки поєднання уні�
версальних етичних, правових, наукових,
економічних стандартів з відродженням ук�
раїнської самобутньої культури є тією стра�
тегією, яка відкриває надійну перспективу
моральному та духовному відродженню»
[2, 214].

На місцевому рівні побудова українсько�
го громадянського суспільства неможлива
без формування активної громадської по�
зиції населення [3, 15]. 

У процесі формування організаційної
структури проблема поділу владних повно�
важень по горизонталі й вертикалі є най�
більш складною і тому, як правило, зали�
шається недостатньо формалізованою. На�
приклад, згідно з ч. 3 ст. 52 Закону України
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«Про місцеве самоврядування в Україні»
сільська, селищна чи міська рада може
прийняти рішення про розмежування повно�
важень між її виконавчим комітетом, відділа�
ми, управліннями, іншими виконавчими ор�
ганами ради і сільським, селищним, міським
головою в межах повноважень, наданих цим
Законом виконавчим органам відповідних
рад [4, 170].

Особливий статус місцеве самовряду�
вання має в Автономній Республіці Крим,
містах Києві та Севастополі.

Місцеве самоврядування у місті Києві
здійснюється територіальною громадою
міста як безпосередньо, так і через Київську
міську раду, районні в місті ради та їх вико�
навчі органи. Члени громади мають право
в установленому порядку організовувати і
брати участь у зборах громадян за місцем
проживання, ініціювати розгляд у раді будь�
якого питання місцевого самоврядування,
створювати органи територіальної самоор�
ганізації населення.

Слід пригадати той факт, що голова Київ�
ської міської ради за посадою одночасно є
головою місцевої державної адміністрації.
Така система організації влади позитивно
впливає на можливість реалізації опозицією
своїх повноважень, оскільки вся повнота вла�
ди зосереджена в одному виді органів.

Закон України «Про столицю України –
місто�герой Київ» передбачає, що місцеві
державні адміністрації підзвітні і підконт�
рольні відповідним радам у частині повнова�
жень, делегованих їм відповідними радами
(ч. 2 ст. 6).

У місті Києві міську державну адміні�
страцію за посадою очолює міський голова,
обраний шляхом прямих виборів місцевою
громадою [5, 79]. Водночас заступник
міського голови – секретар міської ради
обирається радою з числа її депутатів. Голо�
ва районної ради в місті є головою адміні�
страції, тобто фактично голову адміністрації
опосередковано обирає саме територіаль�
на громада.

До повноважень Верховної Ради України,
зокрема, належить призначення достроко�
вих виборів Київського міського голови. За
наявності підстав, передбачених положення�
ми Закону України «Про місцеве самовряду�
вання в Україні», Верховна Рада України мо�

же призначити позачергові вибори Київської
міської ради. Повноваження Київського
міського голови за наявності підстав, перед�
бачених цим Законом, положеннями Закону
України «Про місцеве самоврядування в Ук�
раїні» можуть бути достроково припинені.
Питання про дострокове припинення повно�
важень Київського міського голови вносить�
ся на розгляд Київської міської ради за
ініціативою не менш як половини депутатів
від загального складу ради (ст. 23 Закону Ук�
раїни «Про столицю України – місто�герой
Київ»).

З огляду на це вважаємо за доцільне,
щоб третина складу відповідної ради мала
право виходити з пропозицією призначати
дострокові вибори. Крім того, за опозицією
слід було б закріпити посаду секретаря ра�
ди, що посилить права опозиції.

Варто зазначити, що незважаючи на по�
ложення ч. 2 ст. 118 Конституції України про
те, що «… особливості здійснення виконав�
чої влади у місті … Севастополі визначають�
ся окремим законом України» [6], однак до
цього часу не існує такого закону. Це,
імовірно, пов’язано з його особливим стату�
сом як місця дислокування іноземної вій�
ськової бази. 

Законодавство України про місцеві ви�
бори передбачає, що з 2010 року на рівні се�
ла та селища вибори депутатів до місцевих
рад відбуваються за мажоритарною систе�
мою; на рівні району в місті, міста, району в
області, області, Автономної Республіки
Крим, міста Києва вибори відбуваються за
змішаною системою. У селі, селищі та місті
голова відповідного населеного пункту є од�
ночасно і головою місцевої ради. В інших
випадках (район у місті, район в області, об�
ласть) він обирається з числа депутатів
відповідної ради.

У цьому контексті доречно звернути ува�
гу на думку вітчизняного правозахисника
В. Речицького, який вважає в Україні за
доцільне повернення до мажоритарної сис�
теми виборів у Верховну Раду Автономної
Республіки Крим та органи місцевого само�
врядування [7, 55].

Утім, загальним недоліком вітчизняної
системи місцевого самоврядування на рівні
районів міст та міст є низька ефективність
діяльності власних виконавчих органів
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у представницьких органах цього рівня. Це
спричиняє невиправдано широкі повнова�
ження місцевих державних адміністрацій,
яким районні та обласні ради відповідно до
ст. 44 Закону України «Про місцеве самовря�
дування в Україні», як правило, делегують
значну частину власних повноважень.

Іншими словами, навіть маючи більшість
у представницьких органах місцевого само�
врядування, політична партія не завжди мо�
же домогтися від місцевої державної адмі�
ністрації виконання певних дій. Права ж
політичної партії, що представлена у відпо�
відній раді та заявила про свою опозицій�
ність, в такому контексті майже не враховані.

Особливість української моделі органі�
зації влади на місцях полягає в тому, що
місцеві органи виконавчої влади створю�
ються і діють не з метою здійснення кон�
трольно�наглядових функцій щодо закон�
ності діяльності місцевого самоврядування,
як у західноєвропейських державах, а бе�
руть на себе основний обсяг повноважень
щодо управління відповідними територіями.
Фактично чинна система публічної влади на
цьому рівні реалізується через систему
політичного й економічного двовладдя:
діють призначені з центру державні
адміністрації і обрані громадами органи
місцевого самоврядування. Це призводить
до труднощів у розмежуванні повноважень
між органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування.

Хоча законодавчо в Україні не закріплені
гарантії безпосереднього впливу органів
місцевого самоврядування на діяльність
державних адміністрацій, разом із тим, зок�
рема, ч. 8 ст. 118 Конституції України перед�
бачає: рішення голів місцевих державних
адміністрацій, що суперечать Конституції та
законам України, іншим актам законодавст�
ва України, можуть бути відповідно до зако�
ну скасовані Президентом України або голо�
вою місцевої державної адміністрації
вищого рівня. Отже, таке питання про скасу�
вання акта може порушуватися будь�яким
органом місцевого самоврядування. Крім
того, обласна чи районна рада може висло�
вити недовіру голові відповідної місцевої
державної адміністрації, на підставі чого
Президент України приймає рішення і дає
обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру

голові районної чи обласної державної
адміністрації висловили дві третини депу�
татів від складу відповідної ради, Президент
України приймає рішення про відставку го�
лови місцевої державної адміністрації (чч. 9,
10 ст. 118 Конституції України).

Ефективним способом впливу опозиції
на діяльність влади може стати робота в
асоціації міст та інших асоціативних органах.
Наприклад, Асоціація міст України – орга�
нізація, через яку влада може звертатися
одночасно до всіх її членів і виробляти узго�
джену політику стосовно місцевого само�
врядування. Для місцевого самоврядування
це платформа оголошення своєї точки зору.
Окрім вказаної асоціації на аналогічних за�
садах також діють Всеукраїнська асоціація
сільських та селищних рад, а також Україн�
ська асоціація місцевих і регіональних влад.
Їх діяльність ґрунтується на положеннях За�
кону України «Про асоціації органів місцево�
го самоврядування» [8].

Важливою гарантією опозиційної діяль�
ності в представницьких органах місцевого
самоврядування є інститут відкликання де�
путата місцевої ради, передбачений розді�
лом V Закону України «Про статус депутатів
місцевих рад».

Запровадження в органах місцевого са�
моврядування такого механізму має двояке
значення для діяльності опозиції, оскільки, з
одного боку, стимулює фракції меншості ут�
римувати свою цілісність, а з другого боку,
фактично забороняє депутатам, фракції
яких увійшли до більшості, висловлювати
незгоду з діяльністю та політикою цієї
фракції.

Підставами для відкликання виборцями
обраного ними депутата є:

1) порушення депутатом Конституції і
законів України, інших актів законодавства
України, Конституції та нормативно�право�
вих актів Автономної Республіки Крим;

2) незадовільне виконання депутатських
обов’язків, визначених цим Законом та
іншими законами України;

3) використання депутатського мандата
в особистих та корисливих цілях, система�
тичне порушення норм етики і моралі.

Крім того, слід згадати, що Закон Ук�
раїни «Про статус депутатів місцевих рад» 
(в редакції до внесення змін у нього згідно 
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з Законом України № 2487�VI від 10 липня
2010 року) передбачав можливість застосу�
вання інституту імперативного мандата. За�
стосовувався цей інститут, як правило,
партіями, що заявили про свою опо�
зиційність у певній місцевій раді. Напри�
клад, в листопаді 2008 року під загрозою
втрати депутатського мандата опинилися
троє депутатів Київської міської ради, які го�
лосували всупереч рішенню політради своєї
політичної сили (Блок Миколи Катеринчука).
З метою залишення за собою депутатських
повноважень вони опублікували заяву з за�
певненням, що надалі у своїй діяльності бу�
дуть сповідувати принципи партійної дис�
ципліни, фракційної та командної єдності
Блоку Миколи Катеринчука [9].

Важливе значення в системі самовряду�
вання та функціонування опозиційної діяль�
ності має проведення місцевих референ�
думів, завдяки яким громадяни можуть бра�
ти безпосередню участь у вирішенні
важливих проблем життя громади. Рефе�
рендум сприяє підвищенню рівня легітим�
ності врядування. В. Погорілко та В. Федо�
ренко розглядають місцевий референдум як
безпосереднє (пряме) волевиявлення тери�
торіальних громад щодо прийняття рішень з
питань місцевого значення шляхом прямого
голосування членів цих громад [10, 162].
У зв’язку з цим раціонально було б передба�
чити можливість фінансування референ�
думів не тільки з відповідного бюджету, а й
за рахунок приватних внесків. Таким чином,
з одного боку, створюється альтернатива
державній підтримці прямої демократії, а з
другого боку, це запобігатиме голослівній
вимозі певних політичних сил проводити
місцевий референдум за рахунок коштів те�
риторіальної громади та вимагатиме більш
раціонального підходу до даного процесу.

Звернення громадян та вирішення про�
блемних питань через суд надає додаткові
можливості опозиційним політичним пар�
тіям, фракціям тощо для захисту своїх прав
та насамперед представництва й реалізації
прав їхніх виборців.

На відміну від Верховної Ради України,
де значна кількість питань, що розглядають�
ся, так чи інакше політизовані або ж вплива�
ють на результати діяльності певних полі�
тичних сил, представлених у Верховній Раді
України, Кабінеті Міністрів України тощо,

органи місцевого самоврядування внаслі�
док самої специфіки своєї діяльності, яка
полягає у вирішенні більш дрібних (що не
дорівнює «простих») і конкретних проблем,
дає можливість опозиції використовувати
ресурси неурядових організацій чи навіть
окремих громадян України як майданчик для
зазначення й розгляду важливих у роботі да�
ної громади проблем.

Зусилля опозиції можуть бути полегшені
шляхом внесення змін в Закони України
«Про звернення громадян», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про органи са�
моорганізації населення», «Про інфор�
мацію». Зміни повинні закріпити підвищення
відповідальності «реалізаторів» владних по�
вноважень в особі Верховної Ради України
чи органів місцевого самоврядування та ме�
ханізми передачі інформації на вимогу будь�
якої зацікавленої сторони, звичайно, за ви�
нятком інформації з обмеженим доступом.
Потребує також закріплення обов’язок
прийняття статутів органів територіальної
самоорганізації громадян (або внесення
ефективних змін до існуючих).

Використання опозицією на рівні ор�
ганів місцевого самоврядування існуючих
нормативних положень щодо референ�
думів, загальних зборів тощо значною мірою
ускладнюється через наявність численних
суперечностей у діючому законодавстві,
відсутність передбачених процедур їх ого�
лошення та проведення.

Таким чином, до гарантій опозиційної
діяльності у Верховній Раді Автономної Рес�
публіки Крим та представницьких органах
місцевого самоврядування слід віднести:

– використання інституту відкликання
виборцями депутата місцевої ради;

– рівний доступ опозиції та більшості до
комунальних засобів масової інформації;

– внесення змін у законодавство про
місцевий референдум з метою нормативно�
го забезпечення можливості проведення
місцевого референдуму за рахунок приват�
них коштів.

Крім того, вважаємо, що з гарантій,
подібних до тих, якими володіє опозиція у
Верховній Раді України, на місцевому рівні
слід закріпити участь в постійних і тимчасо�
вих комісіях місцевих рад з представленням
більшості та опозиції за принципом п’ятде�
сят на п’ятдесят.
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ТТТТ
ермін «рейдерство» став загально�
вживаним у конфліктних ситуаціях,
що останнім часом нерідко виника�

ють у сфері діяльності корпоративних юри�
дичних осіб. 

Сучасні масштаби силового захоплення
об’єктів власності насправді становлять за�
грозу економічній і національній безпеці
України. За даними аналітичних центрів,
громадських організацій та експертів інвес�
тиційних компаній, які переймаються питан�
нями рейдерства, в Україні: діє кілька де�
сятків (35–50) спеціалізованих рейдерських
груп; кількість захоплень сягає 3 000 на рік, а
їх результативність становить понад 90%;
щорічний обсяг сегмента поглинань і злиття
підприємств (без приватизації) перевищує
3 млрд доларів США; середньостатистична
норма прибутку рейдера у країні, за екс�
пертними оцінками, становить близько
1000% [1]. І тут доречно пригадати слова
класика К. Маркса про надприбутки, які
позбавляють злочинця будь�яких сумнівів –

тепер його ніщо не зупинить перед вчинен�
ням найтяжчого злочину.

Українське рейдерство має кримінальну
складову, особливість якої – прояви корупції
з боку представників органів державної вла�
ди. Жодна рейдерська атака не закінчиться
успішно, якщо вона не супроводжується
прикриттям з боку державних структур, пра�
воохоронців і суду.

Потрібно враховувати, що рейдерство
пов’язане з тіньовою економікою, і пере�
дусім з фіктивною економікою – це зона, де
рейдерство процвітає.

За висновками дослідників, до основних
чинників рейдерства в Україні належать:
слабкість правової системи та неспро�
можність державних інститутів ефективно
захищати права власника; недосконалість
судової влади; корумпованість органів вла�
ди; низький рівень правової культури; пра�
вовий нігілізм суб’єктів господарювання і
представників органів влади; сумнівна пе�
редісторія приватизації об’єктів державної
та комунальної власності тощо. 

Головними негативними наслідками рей�
дерства в Україні є: шкідливий вплив на
підприємницьку діяльність; дестабілізація ро�
боти вітчизняних підприємств; руйнування
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трудових колективів та соціальні конфлікти;
втрата віри підприємців у силу закону; форму�
вання несприятливого інвестиційного клімату
й міжнародного іміджу держави загалом.

За даними Антирейдерського союзу під�
приємців України, захоплень зазнавали
м’ясопереробні підприємства (Пирятин�
ський, Івано�Франківський, Ватутінський,
Ніжинський м’ясокомбінати, ВАТ «РИТМ»,
ТОВ «Бахмач�м’ясо», ТОВ «Головенківське
плюс»), підприємства харчової промисло�
вості (ВАТ «Олейна», ВАТ «Комбінат При�
дністровський�Злагода»), агропереробні
підприємства (ТОВ «Лан», ТОВ «Кившовата�
Агро»), хлібокомбінати (Сумський, ВАТ «Жи�
томирхліб»). Мали місце силові захоплення
адміністративних і виробничих приміщень
(ВАТ ХК «Весна»). Щороку спостерігається
збільшення кількості рейдерських нападів.

За даними Генеральної прокуратури
України, впродовж 2008 років у провадженні
органів прокуратури перебувало 22 кримі�
нальні справи, пов’язані з фактами проти�
правного поглинання та захоплення підпри�
ємств. Із них у 3 – досудове слідство зупине�
но, 6 – закрито на підставі п. 2 ст. 6
Кримінально�процесуального кодексу Украї�
ни (КПК України), у 4 – судами скасовано по�
станови про їх порушення з одночасною
відмовою в порушенні кримінальних справ.
У 2008 році до суду не надіслано жодної
кримінальної справи. На початку 2009 року в
провадженні органів прокуратури перебувало
9 кримінальних справ аналізованої категорії. 

Як бачимо, результати діяльності право�
охоронних органів, враховуючи кількість ви�
явлених рейдерських атак, не є адекватними.

Під час розслідування справ зазначеної
категорії встановлено, що абсолютна біль�
шість рейдерських захоплень ззовні ви�
дається за корпоративний конфлікт або зви�
чайний господарський чи трудовий спір і
формально базується на помилках акціонерів
або керівництва підприємства при управлінні
останнім. На початковому етапі захоплення
вчиняється непомітно навіть для власників,
оскільки фактично здійснюється у правовому
полі (за винятком силового варіанта).

Для захоплення об’єктів чужої власності
рейдерами використовується широкий
спектр дій: тиск на окремих акціонерів, підкуп
менеджерів і посадових осіб, створення
штучних боргів, підробка статутних та інших
документів, силове захоплення підприємств

за допомогою підрозділів внутрішніх справ,
приватних охоронних структур тощо. Майже
кожне захоплення супроводжується при�
криттям з боку тих чи інших державних струк�
тур. У більшості випадків протиправні захоп�
лення підприємств розпочиналися на під�
ставі незаконних судових рішень.

З метою протидії таким фактам у 2008 ро�
ці прокурорами ініційовано питання про дис�
циплінарну відповідальність 21 судді, які до�
пустили порушення законодавства при по�
становленні рішень у справах про вирішення
спорів з ознаками рейдерства. Однак на ви�
могу прокурорів до відповідальності притяг�
нуто лише 3 судів. Крім того, за такими фак�
тами пред’явлено 9 позовів, з яких 6 задово�
лено. Внесено 17 апеляційних та касаційних
подань, з яких 10 задоволено. За позовами
прокурорів, а також шляхом оскарження та
вступу у справи державі відшкодовано
збитків на суму понад 2,5 млрд грн. 

Щодо суддів вживаються також криміна�
льно�правові заходи: порушено 47 криміналь�
них справ, з яких 20 надіслано до суду для
розгляду по суті. Наприклад, прокуратурою
Сумської області 29 січня 2009 року передано
до суду кримінальну справу стосовно судді
господарського суду В.І. Кияшка за ч. 2
ст. 375, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу Ук�
раїни (КК України) за постановлення завідомо
неправосудних рішень, які призвели до бан�
крутства ТОВ «Сумибудкомунсервіс».

У боротьбі з рейдерством зусилля пра�
воохоронних органів (насамперед підроз�
ділів, які здійснюють оперативно�розшукову
діяльність) необхідно спрямовувати на вияв�
лення фактів корупції в органах державної
влади, правоохоронних органах, судах, а та�
кож на встановлення осіб (груп осіб), які
професійно займаються рейдерством. 

Наразі Генеральною прокуратурою Ук�
раїни провадиться слідство у кримінальній
справі, порушеній стосовно членів організо�
ваного злочинного угруповання О.О. Капіто�
нова за фактами вчинених ними рейдерських
захоплень підприємств, пов’язаних з банди�
тизмом та погрозами вбивством, за ст. 257 та
ч. 2 ст. 129, ч. 2 ст. 279 КК України. Встановле�
но, що протягом двох років з метою захоп�
лення об’єктів власності зазначена банда
скоїла озброєні напади на державний мор�
ський торговельний порт «Южний» (Одеська
область), управління земельних ресурсів
Києво�Святошинського району Київської об�
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ласті, ВАТ «Кременчуцький сталеливарний
завод», ВАТ «Черкасигаз», ТОВ «Віста». Під
час нападів рейдери, кількість яких в окремих
випадках досягала 400 осіб, використовува�
ли пристрої для відстрілу набоїв гумовими
кулями, вибухові пакети, димові шашки,
пляшки з бензином, бронежилети, захисні
шоломи і щити, бійцівських собак. На даний
час організатора банди О.О. Капітонова ого�
лошено у розшук, Печерським районним су�
дом м. Києва надано дозвіл на його затри�
мання. Окремі члени банди набули статусу
обвинуваченого, їх заарештовано. 

У вітчизняному законодавстві відсутнє
визначення терміна «рейдерство». Немає і
спеціальної норми про кримінальну відпові�
дальність за замовлення, організацію та
вчинення неправомірних дій, що мають оз�
наки рейдерства. На думку прокурорських
працівників, це зумовлює при вирішенні од�
них і тих самих конфліктів прийняття право�
охоронними органами, у т.ч. прокуратурою,
суперечливих процесуальних рішень, на�
дання різних юридичних оцінок. З таким
висновком можна погодитися лише частко�
во, оскільки будь�які дії рейдера фактично
підпадають під ознаки відповідних складів
злочинів, передбачених КК України.

Ми поділяємо думку голови Комітету Вер�
ховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності
В.Д. Швеця, багатьох інших фахівців про не�
належне застосування правоохоронними ор�
ганами на практиці статей Кримінального ко�
дексу України, які передбачають відповідаль�
ність за певні дії, що вчинюються в процесі
протиправного захоплення підприємства [2].

Йдеться, зокрема, про такі статті КК Ук�
раїни: «Протидія законній господарській
діяльності» (ст. 206); «Фіктивне банкрутство»
(ст. 218); «Доведення до банкрутства»
(ст. 219); «Незаконні дії у разі банкрутства»
(ст. 221); «Самоправство» (ст. 356).

Кримінальна відповідальність передба�
чена і за постановлення неправосудного
рішення (ст. 375 КК України), і за невиконан�
ня судового рішення (ст. 382 КК України). За
певних обставин дії щодо насильницького
захоплення підприємства можуть кваліфіку�
ватися і як організація масових заворушень
(ст. 294 КК України), і як умисне вбивство
(ст. 115 України) чи інший злочин проти осо�
би, і як злочини проти власності (розділ VI КК
України), і як злочини у сфері службової

діяльності (розділ XVII КК України). Тобто ре�
ально дії рейдера можуть бути припинені
шляхом застосування цілої низки статей
Кримінального кодексу України.

Загалом варто зазначити, що термін
«рейдерство» найбільш активно почали
застосовувати в Україні саме на початку
2000�х років, коли закінчилися процеси сер�
тифікатної приватизації. 1 травня 1999 року
стало кінцевим терміном використання гро�
мадянами приватизаційних майнових сер�
тифікатів та компенсаційних сертифікатів у
процесі приватизації, а також проведення
сертифікатних аукціонів за приватизаційні
майнові сертифікати [3]. 

На «бізнесовій арені» з’явилися госпо�
дарські товариства, колективні підприєм�
ства, організації орендарів і товариства по�
купців, які стали власниками значної частки
державного та комунального майна. Учасни�
ками таких товариств, як правило, були
працівники приватизованих підприємств і
фізичні особи�власники приватизаційних
або компенсаційних сертифікатів, які у біль�
шості випадків не мали фінансових можли�
востей здійснювати інвестиції у приватизо�
вані підприємства. І тоді «великий бізнес»,
що залишався осторонь приватизаційних
процесів, активно став «висловлювати ба�
жання» набути статусу власника акцій прива�
тизованих підприємств. На перший погляд
така мета відповідає загальним тенденціям
економічного розвитку будь�якої країни, а
також будь�якого підприємницького товари�
ства, оскільки власниками акцій стають
особи, які мають фінансові можливості інве�
стування, досвід у комерційній діяльності.
Будь�яка економічна система не може функ�
ціонувати без продажу та купівлі об’єктів кор�
поративних прав. Обіг акцій на фондовому
ринку є закономірним процесом цивільного
обороту будь�якої держави. Але, на жаль,
нормальна ситуація у сфері обороту об’єктів
корпоративних прав в Україні не склалася,
оскільки продавці та покупці не завжди домо�
влялися між собою, керуючись основними
принципами цивільного права. Тому у по�
тенційних покупців, які не полишали своєї ме�
ти, було два способи її досягнення. 

Перший – порушити одну із основних
умов укладення договору – вільне волевияв�
лення власника акцій щодо їх відчуження, за�
стосувавши методи психічного чи фізичного
впливу. Другий – визнати приватизацію
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недійсною і стати стратегічним інвестором
при проведенні повторної її спроби. Стосовно
останнього способу слід зазначити, що, вра�
ховуючи недосконалість правового регулю�
вання приватизаційних процесів, зробити це
було не складно. Застосування обох способів
пов’язано із вчиненням цілої низки дій, учас�
никами яких стали представники бізнесу (за�
мовники та виконавці), посадові особи органів
законодавчої, виконавчої та судової влади. 

І Україною почало «гуляти» новомодне
слово «рейдерство». Англійською мовою
raider – учасник нальоту, набігу, облави, ма�
родер. Спочатку терміном «рейдерство» іме�
нували «набіги» на акціонерні товариства.
У подальшому поширення цього терміна
постійно зростає, він застосовується і щодо
«рейдів» на земельні ділянки, будівлі та інше
майно. Термін набув неабиякої популяр�
ності – деякі юридичні особи навіть застосо�
вували його у своєму найменуванні. Так, Дер�
жавною комісією з цінних паперів та фондо�
вого ринку (ДКЦПФР) видана ліцензія на
здійснення професійної діяльності на ринку
цінних паперів ТОВ «Фондова група «Рейдер»
(наказ ДКЦПФР № 959 від 12 вересня
2007 року), ТОВ «Компанія з управління акти�
вами та адміністрування пенсійних фондів
Рейдер�Інвест» (наказ ДКЦПФР № 757 від
9 серпня 2005 року) [4; 5]. 

Термін «рейдерство» поступово вводив�
ся і в лексикон органів законодавчої, вико�
навчої та судової влади. У Посланні Прези�
дента України Віктора Ющенка до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє стано�
вище України у 2008 році, рейдерство визна�
не головною загрозою економічній безпеці
України. Про боротьбу з такою загрозою за�
значалося і в постанові Верховної Ради Ук�
раїни [6], указах Президента України [7; 8],
постановах Кабінету Міністрів України [9–11]
та в інших актах органів виконавчої влади.
Постановою Кабінету Міністрів України від
21 лютого 2007 року № 257 була утворена
Міжвідомча комісія з питань протидії проти�
правному поглинанню та захопленню підпри�
ємств. І хоча у зазначеній постанові не засто�
совується іноземне слово «рейдерство»,
саме під цим поняттям розуміється проти�
правне поглинання та захоплення підпри�
ємств. Отже, в Україні фактично була створе�
на комісія по боротьбі з рейдерством. 

На сьогодні рейдерство стало предме�
том багатьох наукових досліджень. Поста�

новою президії ВАК України від 2 липня
2008 року № 66�08/6 затверджений Паспорт
спеціальності 21.04.02 – економічна безпе�
ка суб’єктів господарської діяльності (еко�
номічні науки), відповідно до якого одним із
напрямів наукових досліджень було визнано
діяльність служб безпеки суб'єктів господа�
рювання щодо розв’язання корпоративних
конфліктів, запобігання протиправному по�
глинанню та рейдерству. Варто зазначити,
що в Україні, на відміну від Росії [12; 13], на�
разі відсутні дослідження економічних про�
блем рейдерства на дисертаційному рівні.
Водночас близька за тематикою канди�
датська дисертація юридичного спрямуван�
ня захищена в 2006 році у Донецьку [14].

Перед юристами постало завдання: виз�
начитися з методами і способами боротьби з
таким протиправним явищем, як «рейдерст�
во». Кожна галузь права вирізняється арсе�
налом своїх методів і способів захисту прав
учасників різних видів правових відносин. Го�
ловна мета рейдера – набути право власності
на певний об’єкт цивільних прав. Нами вище
наголошувалось, що рейдерство «породила»
приватизація, тому головним сьогодні є пи�
тання щодо захисту прав власників корпора�
тивних прав у приватизованих державних і
комунальних підприємствах. 

Для того, щоб процеси приватизації не
стали зброєю рейдера, у нього потрібно
відібрати навіть саму можливість піддавати
сумніву приватизацію. І тут не обійтися без
вирішення питання про строки. Відомо, що
процеси приватизації породжують як пуб�
лічні, так і приватні відносини. Тому спори
щодо приватизації державного та комуналь�
ного майна можуть розглядатися у порядку
адміністративного й цивільного (госпо�
дарського) судочинства. 

Кодекс адміністративного судочинства
України встановлює річний строк для звер�
нення до адміністративного суду за захис�
том прав, свобод та інтересів особи (ст. 99).
Цей строк обчислюється з того дня, коли
особа дізналася чи повинна була дізнатися
про порушення своїх прав, свобод або інте�
ресів. Відповідно до ст. 261 Цивільного ко�
дексу України (ЦК України) перебіг позовної
давності починається від дня, коли особа
довідалася або могла довідатися про пору�
шення свого права або про особу, яка його
порушила. Винятки з цього правила визна�
чаються законом. Отже, можна встановити
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особливі правила перебігу позовної дав�
ності у спорах, пов’язаних з приватизацією. 

Оскільки перебіг строку обчислюється
саме з дати, коли особа дізналася про пору�
шення своїх прав, свобод чи інтересів, то та�
ке «прояснення» може наступати через 5,
10, 15 років після приватизації. Цей строк не
може бути пов’язаний з отриманням особою
інформації про порушення своїх прав, сво�
бод чи інтересів. На нашу думку, відлік має
розпочинатися від дати відчуження держав�
ного чи комунального майна. Якщо зверну�
тися до процесів приватизації, то загалом
можна встановити дві форми відчуження
майна – укладення договору купівлі�прода�
жу або внесення майна до статутного капіта�
лу акціонерного товариства. 

Не вдаючись до аналізу історичних аспек�
тів розвитку приватизаційного законодавст�
ва, адже зазначені процеси оформлялися
завжди лише двома способами, дамо пояс�
нення цих процесів, використовуючи сучасну
редакцію Закону України «Про приватизацію
державного майна» [15]. Стаття 27 цього За�
кону встановлює, що при приватизації майна
державного підприємства як єдиного майно�
вого комплексу шляхом його викупу, продажу
на аукціоні, за конкурсом – між продавцем і
покупцем укладається відповідний договір
купівлі�продажу. Отже, оформлення відносин
з приватизації державного майна у таких ви�
падках потрібно визначати саме з дати укла�
дення договору купівлі�продажу. Частина 6
аналізованої статті визначає, що договір
купівлі�продажу не укладається при продажу
акцій акціонерних товариств, створених у
процесі приватизації або корпоратизації, крім
продажу їх пакетом згідно з планом привати�
зації (планом розміщення акцій).

Існує декілька варіантів створення у про�
цесі приватизації акціонерних товариств,
зокрема перетворення державного підпри�
ємства на відкрите акціонерне товариство
(ст. 18 Закону України «Про приватизацію
державного майна»), створення відкритого
акціонерного товариства у процесі привати�

зації майна, переданого в оренду (ст. 17 За�
кону України «Про приватизацію державно�
го майна»). Крім цього, потрібно пам’ятати,
що деякі відкриті акціонерні товариства
створювалися у процесі корпоратизації,
тобто до початку процесів приватизації. На�
гадаємо, що відповідно до ст. 1 Указу Прези�
дента України від 15 червня 1993 року
№ 210 «Про корпоратизацію підприємств»
[16], корпоратизацією є перетворення дер�
жавних підприємств, закритих акціонерних
товариств, понад 75% статутного фонду
яких перебуває у державній власності, а та�
кож виробничих і науково�виробничих
об’єднань, правовий статус яких раніше не
був приведений у відповідність до чинного
законодавства (далі – підприємства), у від�
криті акціонерні товариства. Стаття 8 цього
Указу передбачає, що засновники відкритих
акціонерних товариств після прийняття
рішення про їх приватизацію передають
акції цих товариств державним органам
приватизації в порядку, визначеному Дер�
жавною комісією з цінних паперів та фондо�
вого ринку і Фондом державного майна Ук�
раїни. Тому відлік початку приватизаційних
процесів потрібно вести саме з дня прий�
няття Фондом державного майна України
рішення про приватизацію. 

З огляду на викладене пропонуємо до�
повнити Закон України «Про приватизацію
державного майна» статтею 31, в якій зазна�
чити таке: «Юридична або фізична особа має
право звернутися з позовом до суду про
визнання актів державної влади чи місцевого
самоврядування про приватизацію або дого�
вору купівлі�продажу приватизованого майна
у трирічний строк з дня укладення договору
купівлі�продажу державного майна, держав�
ної реєстрації відкритого акціонерного това�
риства, створеного у процесі приватизації,
або з дати прийняття рішення органами при�
ватизації про приватизацію акцій відкритого
акціонерного товариства, створеного у про�
цесі корпоратизації. Зазначений строк є гра�
ничним і поновленню не підлягає». 
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НННН
орми про звільнення від криміналь�
ної відповідальності і звільнення від
покарання та його відбування, бу�

дучи переважно заохочувальними, згрупо�
вані у чинному Кримінальному кодексі Ук�
раїни (КК України) в самостійні кримінально�
правові інститути, кожен з яких має
особливості як у законодавчій регламен�
тації, так і в практичному застосуванні. Док�
тор юридичних наук П.Л. Фріс зазначив, що
«Кримінальний кодекс 2001 року підняв ці
інститути на якісно вищий рівень – виділив�
ши в окремі розділи, розширивши кількість
їх видів, здійснивши суттєве пом’якшення
умов їх застосування» [1, 61].

Певні аспекти співвідношення інститутів
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності і звільнення від покарання та його
відбування висвітлювались, зокрема, таки�
ми українськими і російськими науковцями,
як Х.Д. Алікперов, Ю.В. Баулін, Ю.В. Голік,
А.В. Єндольцева, С.І. Зельдов, С.Г. Келіна,
О.М. Костенко, І.В. Красницький, В.А. Ло�
мако, В.О. Меркулова, В.В. Скибицький,
М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко. Водночас у
вітчизняній доктрині бракує досліджень,
присвячених саме порівняльно�правовій
характеристиці цих суміжних інститутів. Не�
обхідність звернення до вказаної проблема�
тики зумовлена й появою в юридичній літе�
ратурі радикальних пропозицій замінити
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передбачені КК України види звільнення від
кримінальної відповідальності аналогічними
видами звільнення від покарання [2, 6–7].
Одним із аргументів на користь вказаної
трансформації слугує те, що в більшості
європейських країн «подвоєння» таких схо�
жих кримінально�правових інститутів, як
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності і звільнення від покарання та його
відбування, немає [3, 20–26]. Справді, у за�
рубіжному кримінальному законодавстві
елементи звільнення від кримінальної
відповідальності і звільнення від покарання
зазвичай розглядаються як єдине ціле, на
відміну від КК України, в якому це – са�
мостійні, відокремлені один від одного
інститути. 

Метою пропонованої статті є здійснення
комплексної порівняльно�правової характе�
ристики інститутів звільнення від криміналь�
ної відповідальності й звільнення від пока�
рання та його відбування, що передбачає
визначення їх спільних рис, а так само з’ясу�
вання розбіжностей у правовій природі і
нормативній регламентації зазначених ін�
ститутів.

Передусім зауважимо, що обидва ці
інститути покликані у привілейованій формі
впливати на осіб, які вчинили злочини, од�
нак застосування щодо яких суворих заходів
кримінально�правового впливу через різні
причини недоцільне або навіть шкідливе.
Закріплення в чинному кримінальному зако�
нодавстві інститутів звільнення від криміна�
льної відповідальності і звільнення від пока�
рання та його відбування має завдячувати
принципам гуманізму, економії криміналь�
но�правової репресії і справедливості. Суть
цих та інших принципів прямо не відображе�
на в тексті кримінального закону, існують ли�
ше доктринальні підходи щодо їх розуміння.
Так, з найбільш загальної точки зору прин�
цип гуманізму полягає у тому, що людина як
вища цінність охороняється всією системою
кримінального права [4, 671]. Якщо підійти
до характеристики принципу гуманізму з ог�
ляду на розглядувані у цій статті питання, то
можна звузити його суть до необхідності
впровадження і розвитку альтернативних
кримінальному покаранню заходів впливу на
особу, яка вчинила злочин. Історія розвитку
держави і права свідчить, що з постулатом
про невідворотність покарання нереально
здійснювати ефективну кримінально�право�

ву політику. Життя не прямолінійне, у зв’язку
з чим для того, щоб адекватно реагувати на
кожен випадок вчинення злочинного пося�
гання та виконувати завдання кримінально�
го законодавства, державі потрібен арсенал
різноманітних за змістом засобів. Закріп�
лення у чинному КК України таких гнучких
форм реагування на злочин, як звільнення
від кримінальної відповідальності і звільнен�
ня від покарання та його відбування, їх до�
сить активне застосування на практиці фак�
тично означають трансформацію принципу
невідворотності кримінальної відповідаль�
ності у положення про невідворотність кри�
мінально�правового реагування на пове�
дінку особи, яка вчинила злочин. Л.В. Голов�
ко слушно зазначає, що звільнення від
кримінальної відповідальності є альтерна�
тивним способом реакції держави на зло�
чин, коли реакція має місце, однак поза тра�
диційною дихотомією «злочин�покарання»,
на якій ґрунтується класичне кримінальне
право [5, 356–357]. Поєднання уважного і
чуйного ставлення до людини, яка, можли�
во, «ненароком» вчинила нетяжкий злочин, і
застосування суворих заходів впливу (пока�
рання) щодо небезпечних злочинців – це і є
справжній прояв гуманізму у кримінальному
праві. 

У такій же площині слід розглядати й
принцип справедливості. Вчинення будь�
якого злочину потребує найбільш адекват�
ного (відповідного, пропорційного) впливу з
боку держави. Принцип справедливості оз�
начає, що покарання та інші заходи криміна�
льно�правового характеру, які застосову�
ються до особи, котра вчинила злочин, по�
винні відповідати характеру й суспільній
небезпечності кримінального делікту, об�
ставинам його вчинення та характеристи�
кам особи злочинця [6, 39]. Скажімо, якщо
особа не вперше вчиняє тяжкий злочин, не
кається у вчиненому, не бажає відшкодову�
вати завдані збитки, реакція держави по�
винна бути максимально суворою, з
обов’язковим призначенням такій особі
відповідного покарання та його реальним
відбуванням. Водночас особа, яка порушує
кримінальний закон уперше і після цього
співпрацює зі слідством і судом, сумлінно
працює тощо, вправі претендувати на лібе�
ральний підхід у вигляді звільнення від осуду
та (чи) покарання. Застосування звільнення
від покарання та його відбування – не лише
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засіб економії кримінально�правової ре�
пресії, а й прояв до особи, яка вчинила зло�
чин, довіри, заснованої на можливості до�
сягнення цілей покарання без реального йо�
го відбування або з частковим відбуванням
покарання, його пом’якшенням. 

Звільнення від кримінальної відпові�
дальності або покарання не свідчить про ви�
правдання особи, про визнання її невинува�
тою у злочині. КК України, регламентуючи
розглядувані правові інститути, виходить із
встановлення факту вчинення особою кри�
мінально караного діяння, а тому передба�
чені законом підстави, зокрема, звільнення
від кримінальної відповідальності, визна�
ються нереабілітуючими. З урахуванням то�
го, що від кримінальної відповідальності або
покарання може звільнятись лише особа,
зобов’язана її нести (якій має бути призна�
чене покарання), вирішенню питання про
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності (покарання) має передувати повне і
точне встановлення фактичних обставин та
правильна кваліфікація вчиненого злочину.
На це орієнтує і Пленум Верховного Суду
України, який у п. 2 постанови «Про практику
застосування судами України законодавства
про звільнення особи від кримінальної
відповідальності» від 23 грудня 2005 року
№ 12 (далі – постанова Пленуму від 23 груд�
ня 2005 року № 12) роз’яснив, що при
вирішенні питання про звільнення особи від
кримінальної відповідальності суд повинен
переконатись у тому, що діяння, поставлене
особі за провину, дійсно мало місце, що воно
містить склад злочину, особа винна в його
вчиненні, а також, що умови та підстави її
звільнення від кримінальної відповідальності
передбачені КК України. Лише після цього
має бути постановлене (ухвалене) відповідне
судове рішення у визначеному Кримінально�
процесуальним кодексом порядку. 

З огляду на викладене важко погодитись
із висловлюванням про те, що «суд може
припинити справу і звільнити особу від
кримінальної відповідальності, не намагаю�
чись впевнитися у наявності вини особи (за
умов, визначених законом)» [7, 50–51]. 

За обох видів звільнення відповідне
рішення (постанову про закриття криміналь�
ної справи або обвинувальний вирок) ухва�
лює лише суд. Винятком є застосування
амністії та помилування: оголошення амні�
стії здійснюється Верховною Радою України

у формі ухвалення відповідних законів (утім,
рішення щодо конкретних осіб, керуючись
положеннями цих законів, приймає суд); по�
милування здійснює Президент України. 

Незважаючи на вказану вище спільність
рис звільнення від кримінальної відпові�
дальності, з одного боку, та звільнення від
покарання (його відбування), з другого, між
цими кримінально�правовими інститутами
існує й суттєва різниця. 

ПоAперше, регламентуючи підстави,
умови та порядок звільнення від криміналь�
ної відповідальності і покарання, законода�
вець робить це дещо по�різному. Звільнення
від кримінальної відповідальності регламен�
тується не лише Загальною, а й Особливою
частинами КК України, у зв’язку з чим тра�
диційно виокремлюють загальні і спеціальні
види звільнення від кримінальної відпові�
дальності. Загальні види передбачені За�
гальною частиною КК України і можуть за�
стосовуватись до осіб, які вчинили різні ви�
ди злочинів, а спеціальні види закріплені в
Особливій частині КК України і стосуються
складів конкретних злочинів. Визнавши
спеціальні види звільнення від кримінальної
відповідальності, передбачені Особливою
частиною КК України, перспективною фор�
мою депеналізації, законодавець у КК Украї�
ни 2001 року істотно збільшив кількість відпо�
відних заохочувальних приписів (це, зокре�
ма, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. 4 ст. 212, ч. 6
ст. 260, ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 3
ст. 369 КК України). Натомість звільнення від
покарання та його відбування – інститут ви�
ключно Загальної частини кримінального
права, який становлять норми, розміщені у
розділі ХІІ Загальної частини КК України. 

ПоAдруге, звільнення від покарання та
його відбування охоплює дві з трьох форм
реалізації кримінальної відповідальності, а
саме: 1) здійснення державного осуду, що
поєднується зі звільненням особи від засто�
сування будь�якої міри кримінального пока�
рання (наприклад, звільнення від покарання
внаслідок втрати особою суспільної небез�
печності згідно з ч. 4 ст. 74 КК України);
2) винесення обвинувального вироку суду,
яким призначається конкретна міра пока�
рання і в якому водночас міститься рішення
про умовне або безумовне звільнення особи
від відбування призначеного їй покарання
(наприклад, звільнення від відбування пока�
рання з випробуванням, у тому числі непо�
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внолітніх, вагітних жінок і жінок, які мають
дітей до семи років, про що йдеться у
ст.ст. 75–79, 104 КК України). Розміщення
розділу ХІІ після розділів, присвячених пока�
ранню та його призначенню, Ю.В. Баулін на�
зиває логічним, оскільки звільнення від по�
карання та його відбування, як і покарання, є
реалізацією кримінальної відповідальності
[8, 59–60].

Звільнення від покарання та його відбу�
вання застосовується тільки до осіб, які були
визнані винуватими обвинувальним виро�
ком суду та засуджені за вчинення злочину.
Незважаючи на звільнення від покарання
(його відбування), судом дається негативна
оцінка вчиненому злочинному посяганню, а
також відбувається осуд особи, яка його
вчинила. Такий осуд несе в собі каральний
елемент. Офіційне, від імені держави виз�
нання людини злочинцем незалежно від
призначення їй покарання та його відбуван�
ня ганьбить («таврує») члена суспільства,
принижує його соціальний статус.

При цьому звільнення від кримінальної
відповідальності, регламентоване як За�
гальною, так і Особливою частинами КК Ук�
раїни, немає підстав визнавати формою ре�
алізації кримінальної відповідальності. Річ у
тім, що в разі звільнення від кримінальної
відповідальності відсутній державний осуд
того, хто вчинив злочин, який є обов’язко�
вим елементом кримінальної відповідаль�
ності. У такому випадку не постановляється
обвинувальний вирок суду, яким особа
офіційно визнається винуватою у вчиненні
злочину та який виражає негативну оцінку
вчиненому і діячу з боку держави. У разі
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності при тому, що його підстави є нере�
абілітуючими, держава з різних міркувань
відмовляється від свого права піддати осо�
бу, яка вчинила злочин, осуду і тим більше
примусу, передбаченим кримінальним зако�
ном. Вказане дає змогу стверджувати, що
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності – це форма реалізації кримінально�
правових норм (охоронних кримінально�
правових відносин) поза інститутом кримі�
нальної відповідальності.

З огляду на зазначене неприйнятною
видається пропозиція звільняти особу від
кримінальної відповідальності обвинуваль�
ним вироком суду. Адже з винесенням тако�
го вироку і набранням ним законної сили

відбувається державний осуд порушника
кримінально�правової заборони, тобто на
особу, яка вчинила злочин, вже покладаєть�
ся кримінальна відповідальність (навіть як�
що це і не поєднується із застосуванням до
винуватого примусових заходів криміналь�
но�правового впливу). «З моменту набрання
обвинувальним вироком суду законної сили
можливе звільнення від покарання або його
відбування чи застосування інших криміна�
льно�правових заходів впливу, що входять
до змісту окремих форм кримінальної
відповідальності, проте звільнити особу від
кримінальної відповідальності вже немож�
ливо» [9, 71]. Вимагати, щоб при звільненні
від кримінальної відповідальності виносився
обвинувальний вирок, означає відмову від
цього інституту взагалі, оскільки складовою
звільнення від кримінальної відповідаль�
ності є, як вже зазначалось, відмова від
офіційного осуду (негативної оцінки) зло�
чинної поведінки винуватої особи та від її за�
судження від імені держави. Тому звільнення
від кримінальної відповідальності неможли�
ве ні шляхом обвинувального вироку, ні шля�
хом виправдувального вироку. 

Заходи кримінально�процесуального
характеру, хоч і відіграють важливу роль у
реалізації кримінальної відповідальності,
складовою останньої не визнаються. Регла�
ментовані КПК України заходи кримінально�
процесуального примусу, не дивлячись на
істотність пов’язаних з їх застосуванням об�
межень прав і свобод особи (підозрювано�
го, обвинуваченого, підсудного), не свідчать
про виникнення кримінальної відповідаль�
ності як інституту матеріального (криміналь�
ного) права. Зазначені заходи, будучи по�
кликаними забезпечувати встановлення
істини і невідворотність кримінальної відпо�
відальності за вчинений злочин, не є захода�
ми кримінально�правового впливу і лише
створюють необхідні передумови для засто�
сування кримінально�правових норм, а на�
далі – норм кримінально�виконавчого пра�
ва. У зв’язку із цим важко погодитись з
віднесенням звільнення від кримінальної
відповідальності до форм кримінальної від�
повідальності на тій підставі, що рішенню су�
ду звільнити особу від кримінальної від�
повідальності може передувати застосуван�
ня до особи, яка вчинила злочин, заходів
кримінально�процесуального примусу, на�
приклад, взяття її під варту [10, 123–129]. 
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Точку зору прихильників наведеної те�
орії ми поділяємо хіба що в тому, що позиції
Пленуму Верховного Суду України з питання
про суть звільнення від кримінальної
відповідальності бракує чіткості. Роз’яснив�
ши у п. 1 своєї постанови від 23 грудня
2005 року № 12, що звільнення від криміна�
льної відповідальності – це відмова держави
від застосування щодо особи, яка вчинила
злочин, установлених законом обмежень
певних прав і свобод шляхом здійснюваного
судом закриття кримінальної справи, Пле�
нум не уточнив галузеву належність закону,
який передбачає відповідні обмеження прав
і свобод людини. У цьому ж разі має йтися
про те, що на особу не покладаються втрати
й обмеження особистого, майнового та
іншого характеру, передбачені криміналь�
ним законом як покарання, а також про від�
сутність судимості як результат невинесен�
ня судом обвинувального вироку. 

ПоAтретє, для звільнення від кримінальної
відповідальності, з одного боку, та звільнення
від покарання та його відбування, з другого,
спільним є фактичне незастосування щодо
особи, винуватої у вчиненні злочину, покаран�
ня. Інакше кажучи, звільнення від криміналь�
ної відповідальності завжди охоплює і звіль�
нення від покарання. Разом із тим звільнення
від покарання не означає звільнення від
кримінальної відповідальності, адже у разі
звільнення від покарання (його відбування)
має місце щонайменше такий обов’язковий
елемент кримінальної відповідальності, як
осуд особи, яка вчинила злочин, обвинуваль�
ним вироком суду. Крім того, особа, піддана
кримінальній відповідальності, може зазнава�
ти певних правообмежень у деяких випадках
звільнення від покарання та його відбування.
Наприклад, у ст. 76 КК України перераховані
обов’язки, які можуть покладатися судом на
особу, звільнену від відбування покарання з
випробуванням у порядку, передбаченому
ст. 75 і ст. 79 КК України. 

Якщо звільнення від кримінальної
відповідальності відбувається до набрання
законної сили обвинувальним вироком суду,
то від призначення покарання та його відбу�
вання звільняється засуджений, тобто осо�
ба, щодо якої постановлено обвинувальний
вирок, що набрав законної сили, і яку в та�
кий спосіб вже піддано кримінальній відпо�
відальності. Наприклад, звільнення від
відбування покарання з випробуванням

(ст. 75 КК України) передбачає винесення
обвинувального вироку, призначення винній
особі покарання, а тому вважається не
звільненням від кримінальної відповідаль�
ності, а специфічним різновидом реалізації
кримінальної відповідальності. Отже, про те,
що особу вже не може бути звільнено від
кримінальної відповідальності, свідчить ви�
несений та оголошений судом обвинуваль�
ний вирок, який набрав законної сили та
яким особу може бути звільнено від пока�
рання чи відбування покарання. Водночас
до набрання винесеним вироком законної
сили звільнення від кримінальної відпові�
дальності не виключається (зокрема, у ви�
падку скасування судом апеляційної інстан�
ції вироку місцевого суду).

Зайвий раз переконуємось у тому, що
кримінальна відповідальність і покарання –
поняття не тотожні і співвідносяться між со�
бою як ціле й частина.

ПоAчетверте, не всі цілі звільнення від
кримінальної відповідальності властиві
звільненню від покарання та його відбування.
Так, за змістом закону звільнення від криміна�
льної відповідальності має на меті у тому числі
оптимізацію правозастосовного процесу в
частині зменшення витрат на розслідування й
розгляд справи в суді, а також відновлення
порушених злочином прав (відшкодування
шкоди, заподіяної злочином). При звільненні
від покарання (його відбування) перша з на�
званих цілей може реалізовуватися в іншому
вигляді – у вигляді економії державних коштів
для забезпечення процесу відбування або ви�
конання покарання. Встановлюючи підстави
та порядок звільнення від покарання (його
відбування), законодавець впливає на обсяг
контингенту, стосовно якого реалізується
кримінально�виконавча політика.

Щодо другої із названих цілей, то при
звільненні від покарання (його відбування) не
вимагається відновлення порушених злочи�
ном прав, тоді як для деяких видів звільнення
від кримінальної відповідальності (наприклад,
передбачених ст. 45 або ст. 46 КК України)
це обов’язково. Така ситуація є неприйнят�
ною, вона не сприяє усуненню негативних
наслідків злочину, відновленню соціальної
справедливості і залагодженню соціального
конфлікту. Тому резонною видається ідея за�
боронити для деяких видів звільнення від по�
карання та його відбування (передусім для
звільнення з випробуванням і на підставі
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закону про амністію) їх застосування без
відшкодування завданих збитків. 

ПоAп’яте, через відсутність обвинуваль�
ного вироку, яким особі призначається пока�
рання, звільнена від кримінальної відпові�
дальності особа вважається такою, що не
має судимості. Згідно з ч. 3 ст. 88 КК України
особи, засуджені за вироком суду без при�
значення покарання, також визнаються таки�
ми, що не мають судимості. Разом із тим при
такій формі реалізації кримінальної відпові�
дальності, як засудження особи зі звільнен�
ням її від відбування призначеного покаран�
ня, виникнення судимості не виключається. 

Більше того: звільнення від кримінальної
відповідальності має ті ж наслідки, що й пога�
шена чи знята судимість. Визнання особою,
яка вчинила злочин уперше, того, кого за
раніше вчинений злочин було звільнено від
кримінальної відповідальності, і того, з кого
судимість за раніше вчинений злочин було
знято чи погашено, варто розглядати як при�
клад кримінально�правової фікції. Формулю�
вання «особа, яка вперше вчинила злочин...»
фактично дає можливість звільняти особу від
кримінальної відповідальності необмежену
кількість разів, що нівелює профілактичне на�
вантаження на відповідні статті КК України.
Вчинення нового злочину особою, раніше
звільненою від кримінальної відповідальності,
свідчить про недосягнення щодо такої особи
цілей кримінально�правового впливу. Пільго�
вий підхід, який уособлює звільнення від
кримінальної відповідальності, неправильно
без жодних застережень поширювати на по�
дальшу поведінку вказаної особи. Як спра�
ведливо зазначається в літературі, факт
звільнення від кримінальної відповідальності,
що мав місце, не менше ніж судимість вказує
на недостатність раніше застосованих заходів
впливу для виправлення особи, а отже, на не�
доцільність нового звільнення від криміналь�
ної відповідальності. Тому особа, раніше
звільнена від кримінальної відповідальності,
як правило, не повинна знову звільнятись від
неї, особливо у випадках, коли вона вчинила
однорідні злочини [11, 44]. 

На нашу думку, проблему можна виріши�
ти шляхом внесення змін до КК України, які б
забороняли повторне звільнення від криміна�
льної відповідальності на передбачених в за�
коні підставах протягом певного строку. При
визначенні тривалості строку, після спливу
якого звільнена від кримінальної відповідаль�

ності особа за своїм правовим становищем
може бути прирівняна до того, хто раніше
взагалі не вчиняв злочину (строку своєрідно�
го законодавчого «мораторію» на застосу�
вання звільнення від кримінальної відпо�
відальності), доцільно орієнтуватись на вста�
новлені у ст. 49 КК України строки давності.
Чи не єдиний сумнів у правильності викорис�
тання строків давності для обмеження засто�
сування звільнення від кримінальної відпо�
відальності, який спонукає не відкидати
повністю і шлях законодавчого надання
звільненню від кримінальної відповідальності
умовного характеру, полягає у недостатній
обґрунтованості закріплених чинним КК Ук�
раїни строків давності. Останні «прив’язують�
ся» до класифікації злочинів (ч. 1 ст. 49 КК Ук�
раїни), яка в свою чергу визначається ка�
раністю злочинів, а, як відомо, передбачені
вітчизняним КК України покарання за кон�
кретні злочини – його «ахіллесова п’ята».

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що
звільнення від кримінальної відповідальності і
звільнення від покарання та його відбування,
будучи самостійними кримінально�правови�
ми інститутами, взаємозалежні й характери�
зуються значною кількістю подібних власти�
востей. Разом із тим їх правова природа є
різною: при звільненні від покарання особа,
визнана винуватою у вчиненні злочину, звіль�
няється від застосування до неї заходів дер�
жавного примусу, що полягають в передбаче�
ному законом обмеженні її прав та свобод і
становлять зміст покарання; при звільненні
від кримінальної відповідальності держава
взагалі відмовляється від офіційного осуду
особи, діяння якої містить склад конкретного
злочину, унаслідок чого така особа уникає
кримінально�правових заходів несприятливо�
го характеру, які могли бути накладені на неї у
зв’язку з її засудженням. Враховуючи різну
юридичну природу та інші відмінності, законо�
давець передбачає регламентацію звільнення
від кримінальної відповідальності та звільнен�
ня від покарання і його відбування в різних
розділах Загальної частини КК України
(відповідно, розділи IX і XII). Розглянуті інсти�
тути відповідають світовим стандартам прак�
тики боротьби зі злочинністю, узгоджуються
із гуманістичними тенденціями розвитку
кримінального законодавства, широко засто�
совуються на практиці, довели свою ефек�
тивність, а тому вважаємо за доцільне їх по�
дальше паралельне існування.
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ
ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО�ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Резюме

З’ясовано спільні риси і відмінності таких кримінальноAправових інститутів, як звільнення від
кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування. Обґрунтовується праA
вильність відображеної у чинному КК України позиції, згідно з якою нормативна регламентація вказаA
них видів звільнення має здійснюватись у різних розділах Загальної частини кримінального закону.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 
И ЕГО ОТБЫВАНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНО�ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Резюме

Выяснены общие черты и отличия таких уголовноAправовых институтов, как освобождение от угоA
ловной ответственности и освобождение от наказания и его отбывания. Обосновывается правильA
ность отраженной в действующем УК Украины позиции, согласно которой нормативная регламентаA
ция указанных видов освобождения должна осуществляться в разных разделах Общей части уголовA
ного закона. 

Oleksandr DUDOROV,
Evgen PYSMENSKIY

RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY AS WELL AS RELEASE FROM PUNISHMENT 
AND ITS EXECUTION: COMPARATIVE LAW CHARACTERISTICS 

Summary

Similarities and differences of such criminal law institutions as release from criminal liability as well as
release from punishment and its execution are cleared up in the article. Position reflected in the current
Criminal Code of Ukraine according to which normative regulation of mentioned types of release must be
realized in different chapters of the General Part of the Criminal Code is grounded.
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ВВВВ
ажливість поглиблення у суспільстві
кримінологічних знань є очевидною в
умовах розбудови незалежної, де�

мократичної, правової та соціальної держа�
ви в Україні, як це продекларовано в її Ос�
новному Законі. Такі знання необхідні як
державним діячам, які формують та норма�
тивно закріплюють кримінологічну політику
держави, так і правоохоронцям, які без від�
повідних знань неякісно виконуватимуть за�
вдання з протидії злочинності. Важливе зна�
чення має знання основ кримінології і для
вчителів загальноосвітніх шкіл, що мають
володіти мінімальними навичками профі�
лактики та запобігання делінквентних про�
явів учнів і реагування на них, проведення
інформаційно�просвітницької роботи анти�
кримінального спрямування в учнівському
середовищі. Пересічним громадянам така
обізнаність дасть змогу обрати правомірні
заходи забезпечення захисту від насиль�
ницьких та корисливих злочинів. 

Недостатність обсягів і масштабів викла�
дання кримінологічної науки багаторазово
підкреслювалася науковцями, в тому числі
В.В. Голіною, А.П. Закалюком, А.Ф. Зелін�

ським, О. М. Костенком, В. М. Куцом, але по�
зитивні зрушення в цьому напрямі не відбу�
ваються. Навпаки, має місце загрозливе по�
дальше скорочення обсягів викладання цієї
науки. Водночас навряд чи хто�небудь може
сумніватися у явній недостатності для
якісної фахової підготовки викладання
предмета протягом лише одного навчаль�
ного семестру, в ході якого проводиться
лише 11 лекційних і 7 семінарських занять,
до того ж у силу певних об’єктивних обста�
вин їх кількість часто скорочується. Криміно�
логія, таким чином, фактично переходить до
розряду другорядних навчальних дисцип�
лін, при тому що ряд предметів загально�
освітнього характеру, в тому числі культуро�
логічної чи мовної спрямованості, чи разом
з тим, навпаки, вузькоспеціалізованого про�
філю викладаються в обсягах або ж рівних,
або набагато більших. 

У жодному разі не заперечуючи потребу
підвищення культурного рівня та забезпе�
чення різностороннього розвитку майбутніх
фахівців�правоохоронців, слід зазначити,
що дисципліни культурологічної та мовної
спрямованості повинні вивчатися більшою

Ключові слова: викладання кримінології; теоретична і практична складові підготовки;
спецкурс; поширення кримінологічної грамотності; спеціалізовані кримінологічні видання.

Олександр КАЛЬМАН,

доктор юридичних наук, професор,

завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології 

Національної академії прокуратури України

Богдан ЛИЗОГУБ,
кандидат юридичних наук,

начальник організаційно�аналітичного 

управління Головного штабу МВС України,

полковник міліції

ПРО ВИКЛАДАННЯ КРИМІНОЛОГІЇ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ



ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  3’2010

54

мірою ще у середніх та середніх спеціальних
навчальних закладах, якими і формується до
певного віку загальний культурний рівень
особистості. Корегування цього рівня у ви�
щому навчальному закладі не може бути
значним. Більше того, культурний рівень
має в основному формуватися самопідго�
товкою людини, так би мовити, «примусове»
вивчення предметів культурологічної спря�
мованості без потягу самої особи до на�
вчання є непродуктивним. 

Кримінологія ж або є, або має бути на�
решті визнана однією з профілюючих дис�
циплін у навчальних закладах, які здійснюють
підготовку фахівців правоохоронного профі�
лю, поряд з такими предметами, як кримі�
нальне право, кримінальний процес, кри�
міналістика, оперативно�розшукова діяль�
ність. Так, А. Ф. Зелінський, вказуючи на це,
зазначав: «... у більшості розвинених країн у
навчальних закладах, які готують праців�
ників поліції та інших правоохоронних ор�
ганів, кримінологію розглядають як одну з
профілюючих та провідних у циклі криміна�
льно�правових дисциплін» [1, 8]. Не можна
вважати нормальною ситуацію, за якої, на�
приклад, у правових юридичних академіях
України такі предмети, як українська та за�
рубіжна культура, викладаються в обсязі
160 навчальних годин, етика та естетика ви�
кладаються окремими дисциплінами в об�
сязі по 50 навчальних годин кожна. Тобто за�
галом предмети культурологічної спрямова�
ності викладаються в обсязі 260 навчальних
годин, латинська мова – 90 навчальних
годин, основи безпеки життєдіяльності –
106 навчальних годин, а кримінологія – в об�
сязі лише 74 навчальних годин. В меншому
за неї обсязі викладаються лише юридична
деонтологія (52 навчальні години), порів�
няльне правознавство (50 навчальних го�
дин), організація роботи судових та право�
охоронних органів (70 навчальних годин),
релігієзнавство (66 навчальних годин), ос�
нови римського цивільного права (50 на�
вчальних годин), судова бухгалтерія (52 на�
вчальні години), ораторське мистецтво
(56 навчальних годин), а також іще ряд дис�
циплін, які викладаються як спецкурси інших
великих за обсягами навчальних дисциплін.
Подібна ситуація склалася і в Національному

університеті внутрішніх справ, та й багатьох
інших навчальних закладах юридичної
спеціалізації України, або тих, які мають у
своєму складі юридичні факультети. 

Злочинність є одним із тих негативних
чинників, що впливає на ефективність діяль�
ності органів державної влади та уп�
равління, підриває стабільність правопо�
рядку, захищеність прав, свобод і законних
інтересів громадян, грубо порушує принци�
пи демократії та соціальної справедливості.
Усе це зумовило необхідність впровадження
в програму навчання магістрів Інституту
підготовки кадрів Національної академії
прокуратури України навчального курсу
«Проблеми протидії злочинності» в обсязі
54 години. 

Без сумніву, така підготовка повинна
поєднувати теоретичну і практичну складові.
Цей двоєдиний підхід і знайшов втілення у
змістовній частині спецкурсу, зумовивши
його структуру. Пріоритети навчання в
Національній академії прокуратури України
визначаються інтересами прокурорської
практики. Тому магістранти вивчають «Проб�
леми протидії злочинності» з урахуванням
майбутньої професійної спрямованості. 

Нагляд за додержанням законів у сфері
протидії злочинності є одним із напрямів
діяльності прокуратури. Виходячи з цього, у
спецкурсі «Проблеми протидії злочинності»
розглядаються основні напрями підвищення
ефективності вказаного виду діяльності.
У ньому визначаються: поняття діяльності
прокуратури щодо протидії та запобігання
злочинності; основні напрями протидії зло�
чинам засобами прокурорського нагляду на
стадії досудового слідства у кримінальному
судочинстві. Особлива увага приділяється
координаційним повноваженням прокурату�
ри та організаційно�правовим засадам їх
виконання, нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у криміналь�
них справах та застосуванні інших заходів
примусового характеру, протидії злочинам
органами дізнання та досудового слідства. 

При розгляді тем курсу, присвячених
протидії окремим видам злочинів, спеціаль�
но розглядаються питання повноважень
прокуратури. При викладанні цієї дисцип�
ліни широко використовуються положення
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законів та підзаконних нормативних актів,
накази Генерального прокурора України що�
до протидії окремим видам злочинів. 

Зазначене вище відбувається в тих умо�
вах, коли декларується науково обґрунтова�
ний підхід до розробки заходів протидії зло�
чинності, вказується на необхідність роз�
робки нових передових форм і методів
роботи в цьому напрямі діяльності держав�
них органів, наголошується на потребі про�
ведення кримінологічної експертизи норма�
тивно�правових актів тощо. Але в той же час
зовсім не береться до уваги питання про те,
якими силами це все робити, чи мають осо�
би, які залучаються до виконання вказаних
завдань, достатню для того кваліфікацію.
Звідкіля ж узятися фахівцям і необхідній
кваліфікації при такому зневажливому став�
ленні до кримінологічної науки? 

По�перше, необхідно суттєво збільшити
обсяг викладання кримінології, наблизивши
його принаймні до 120 навчальних годин,
хоча для якісної підготовки бажано ще
більше. Зробити це можна за рахунок змен�
шення обсягів викладання дисциплін культу�
рологічної та мовної спрямованості. 

По�друге, слід переглянути програму
викладання курсу кримінології, насамперед
зміст і порядок проведення практичних за�
нять. Доцільним видається окрім моно�
графічної літератури, підручників, навчаль�
них посібників і методичних матеріалів фор�
мувати та видавати особам, які навчаються
на юридичних факультетах, слухачам чи сту�
дентам зброшуровані підбірки матеріалів
кримінологічної тематики. Вони мають
включати різноманітні проблемні матеріали,
в тому числі підбірки новітніх публікацій
відповідного змісту, матеріали практичного
змісту, які б давали змогу ставити кожній
особі індивідуальне завдання.

По�третє, окрім основного курсу кримі�
нології, великого за обсягом, обов’язкового
для всіх майбутніх правоохоронців, необхід�
ним є запровадження окремих спецкурсів
для ряду правоохоронних спеціалізацій з
метою поглибленого вивчення певних підга�
лузей чи інститутів кримінології. Зокрема
для тієї, яка передбачає влаштування випу�
скників для проходження служби у штабні
підрозділи органів внутрішніх справ доціль�

ним видається запровадження спеціальних
курсів «Аналіз криміногенної ситуації»,
«Прогнозування злочинності», «Розробка
комплексних заходів протидії злочинності»,
«Методика проведення кримінологічних
досліджень». 

Усіма без винятку правоохоронними
спеціалізаціями має ґрунтовно вивчатися
віктимологія, інші підгалузі кримінології, як
Загальної, так і Особливої частин. Напри�
клад, майбутнім слідчим не завадило б вив�
чення спецкурсу «Детермінація злочинності
та слідча профілактика», майбутнім праців�
никам установ виконання покарань – спец�
курсу «Злочинність в місцях позбавлення
волі та її профілактика», майбутнім службов�
цям військових прокуратур та Військової
служби охорони правопорядку у Збройних
силах України – спецкурсу «Військова зло�
чинність та її профілактика», майбутнім
дільничним інспекторам міліції – спецкурсу
«Кримінофамілістика» тощо.

По�четверте, враховуючи, що протидія
злочинності не обмежується зусиллями суто
правоохоронних органів, корисним було б
запровадження викладання кримінологічних
спецкурсів у навчальних закладах різно�
манітних спеціальностей. Так, у педагогічних
навчальних закладах доцільним вважаємо
викладання спецкурсу «Профілактика зло�
чинності неповнолітніх», на факультетах пси�
хології – спецкурсу «Кримінальна психоло�
гія», у фармацевтичних навчальних закла�
дах – спецкурсу «Запобігання відтоку з
легального обігу наркотичних засобів, пси�
хотропних речовин та їх аналогів», у навчаль�
них закладах, де готують фахівців системи
міського господарства та архітектури –
спецкурсу «Кримінологічна топографія та
організація просторового середовища лю�
дини», у навчальних закладах, в яких
здійснюється підготовка банківських праців�
ників – спецкурсу «Запобігання злочинам у
кредитно�фінансовій та банківській сферах»,
на факультетах журналістики – «Роль засобів
масової інформації у протидії злочинності».
Цей перелік можна продовжувати, але дана
стаття не переслідує мету формулювання
майбутньої системи кримінологічної освіти
у навчальних закладах різних спеціалізацій.
Це потребує принаймні окремої великої за
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обсягом наукової статті або спеціального
освітньо�дослідницького проекту. 

По�п’яте, важливим напрямом є поши�
рення кримінологічної грамотності всього
населення. Для її забезпечення державою
має бути започаткована система криміно�
логічної освіти населення. До роботи у такій
системі може залучатися викладацький
склад навчальних закладів, спеціалізований
на викладанні кримінології або її окремих
спецкурсів, працівники правоохоронних ор�
ганів. Форми такої роботи можуть бути
різноманітними: інформаційні виступи пе�
ред населенням за місцем роботи, навчання
або мешкання, кримінологічна профілакти�
ка. У них можуть висвітлювати як загальні
проблеми протидії злочинності, так і роль у
цьому широких кіл громадськості. Напри�
клад, актуальним для працівників банків�
ських установ і торговельних підприємств
було б читання лекцій на тему «Фальшиво�
монетництво та боротьба з ним», яка вклю�
чала б опис основних ознак найбільш вико�
ристовуваних злочинцями способів підроб�
ки грошей, ознак розпізнання підроблених
грошей, рекомендації або навіть алгоритми
дій у випадку виявлення фальшивих грошо�
вих купюр. Для працівників багатьох кате�
горій суб’єктів господарювання корисною
була б лекція на тему «Протидія економічній
злочинності». Працівникам транспортних
підприємств доцільним було б читання
лекцій на тему «Запобігання злочинам проти
безпеки руху та експлуатації транспорту»
тощо. Можливі теми лекцій для населення
мають бути сформульовані відповідно до
специфіки діяльності аудиторії та її потреб.
Але для основної маси громадян мають чи�
татися лекції на теми: «Як не стати жертвою
злочину», «Як захиститися від злочинців»,
«Сприяння протидії злочинності – громад�
ський обов’язок кожного».

Визначальну роль у розвитку криміно�
логічної науки та підвищенні рівня криміно�
логічної освіти і кримінологічної грамотності
населення повинні відігравати спеціалізо�
вані кримінологічні видання. Але в Україні
таких видань фактично немає. У Російській
Федерацій видаються збірники наукових
праць під егідою Російської кримінологічної
асоціації, триває видання журналу «Борьба с

преступностью за рубежом», Брянська філія
Академії Міністерства внутрішніх справ
Російської Федерації видає «Криминологи�
ческий журнал». В західних країнах видаєть�
ся багато спеціалізованих кримінологічних
видань, в тому числі: Crime and Deliquency,
European Journal of Criminal Policy and
Research, Policing and Society, The Journal of
Criminal Law and Criminology, Revue de sci�
ence criminelle et de droit penal compare,
Deviance et Societe, Kriminologishes Journal,
Journal of Research in Crime and Delinquency,
Journal of Criminal Law, Criminology and Police
Science, Issues in Criminology, Journal of
Quantitative Criminology, а також багато
інших. Окрім того, кримінологічні проблеми
висвітлюються великою кількістю юридич�
них, соціологічних, психологічних та полі�
цейських видань. 

Звичайно, останніми роками в Україні
дещо збільшилася кількість юридичних ви�
дань, але спеціалізованого кримінологічно�
го видання поки що не започатковано. 

Якщо ситуацію з явно недостатніми
обсягами викладання кримінології та опуб�
лікування кримінологічної інформації ви�
правлено не буде, то фаховий рівень кри�
мінологічної підготовленості працівників
правоохоронних органів залишатиметься
вкрай низьким, як і кримінологічна грамот�
ність всього населення. Це буде означати
своєрідне інтелектуальне обеззброєння
суспільства перед криміналом, сприятиме
подальшому поширенню злочинності та її
субкультури, а отже, і зростанню напруги у
суспільстві. Отримані в ході опитувань дані
свідчать, що населення ставить проблему
злочинності на одне з перших місць у пе�
реліку факторів, що викликають найбільшу
стурбованість. Наслідки ж зростання су�
спільної напруги можуть бути непрогнозо�
вані і вкрай небезпечні.

Неможливим у цьому контексті ви�
дається обійти увагою і той факт, що створе�
на ще 1998 року Кримінологічна асоціація
України не стала центром активізації кримі�
нологічної думки у державі. Фактично було
проведено лише два її засідання, видано ли�
ше один номер започаткованого нею видан�
ня. Уже декілька років поспіль активна
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діяльність цієї асоціації не ведеться. Врахо�
вуючи викладене, нагальною є активізація
діяльності Кримінологічної асоціації України
або ж започаткування альтернативного гро�
мадського об’єднання кримінологів, яке

могло б діяти більш цілеспрямовано в на�
прямі популяризації кримінологічних знань,
поширення кримінологічних досліджень,
збільшення кількості періодичних видань
кримінологічної спрямованості. 
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ОООО
днією з найважливіших умов ефек�
тивного розкриття та розслідування
злочинів, а також засудження винних

у їх вчиненні осіб є готовність потерпілих і
свідків до співпраці з правоохоронними ор�
ганами. Багато із них не бажають давати
свідчення, оскільки почувають себе незахи�
щеними від розголошення особистої інфор�
мації, осуду оточуючих та погроз з боку зло�
чинців. У науковій літературі наголошується
на тому, що одна з суттєвих причин латент�
ності злочинності, передусім організованої,
полягає у ненадходженні інформації про вчи�
нені злочини до правоохоронних органів,
оскільки її носії, побоюючись розправи зло�
чинних елементів, не вірять у спроможність
захисту від протиправних посягань в разі на�
дання такої інформації державним органам
[1, 75]. Поширеність випадків насильницько�
го впливу на учасників кримінального судо�
чинства та небезпечна динаміка цього явища
в Україні очевидні, й це підтверджується
спеціальними науковими дослідженнями [2,
9]. Зазначене свідчить про актуальність
дослідження питань вдосконалення системи
забезпечення безпеки потерпілих і свідків.

Питанням безпеки потерпілих та свідків
у своїх роботах приділяли увагу В.С. Зеле�
нецький, М.В. Куркін, Г.О. Душейко, В.М. Ко�
валь, А.М. Орлеан, С.М. Пашков, В.В. Смір�
ський, Б.В. Щур та інші науковці. Водночас
сьогодні існують невирішені проблеми, що
потребують подальших досліджень у цій
сфері.

Метою даної статті є з’ясування про�
блем застосування української системи за�

безпечення безпеки потерпілих і свідків, а
також перспектив її вдосконалення з ураху�
ванням досвіду європейських країн.

Передбачена Законом України «Про за�
безпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві» від 11 червня
1994 року система безпеки містить досить
великий, але не вичерпний перелік конкрет�
них заходів, що, як декларується у законі, мо�
жуть застосовуватись до надзвичайно широ�
кого кола учасників кримінального судочин�
ства, а також членів їх сімей та близьких
родичів. Підставою для вжиття будь�якого із
заходів забезпечення безпеки закон визна�
чає дані, які свідчать про наявність реальної
загрози життю, здоров’ю, житлу і майну вка�
заних осіб. Очевидно, що фізичні можливості
належного забезпечення високого рівня без�
пеки всім тим, щодо кого виникають такі
підстави, обмежені досить скромними ма�
теріальними й фінансовими ресурсами на�
шої країни. З огляду на це, а також ряд інших
чинників (опитані як експерти слідчі відносять
до них: відсутність належного досвіду засто�
сування таких заходів; відсутність методики
їх застосування; недостатню довіру до
підрозділу, що виконує такі заходи; недовіру
потерпілих (свідків) до ефективності таких
заходів тощо) на практиці рішення про засто�
сування заходів безпеки приймається упов�
новаженими суб’єктами не досить часто. До
того ж, як правило, застосовуються най�
простіші та не завжди найефективніші з усіх
передбачених законом заходи.

Незважаючи на значно більші фінансові
можливості сучасних європейських країн, їх
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системи забезпечення безпеки є набагато
раціональнішими, в тому числі й за рахунок
меншої доступності. Заощадливі європейці,
наприклад, не гарантують застосування пе�
редбачених спеціальними програмами до�
рогих заходів забезпечення безпеки від за�
грози з боку злочинців кожному учаснику
кримінального судочинства.

Відповідно до італійського законодавст�
ва, наприклад, для того, щоб отримати по�
вноцінний захист, обвинуваченій особі, яка
бажає співробітничати із правосуддям (таку
особу називають колаборантом), необхідно
підписати меморандум про порозуміння з
державою. Цей документ передбачає з боку
колаборанта зобов’язання про надання
слідчим органам всієї відомої інформації про�
тягом 180 днів в обмін на різні пільги, включа�
ючи схему захисту. При цьому інформація, яку
обіцяє надати така особа, повинна, як це
сформульовано у законі, бути «безсумнівно
надійною, новою або фундаментально важли�
вою для ходу розслідування». Крім того, кола�
борант повинен зобов’язатись розкрити всю
інформацію, необхідну для виявлення, вилу�
чення й конфіскації грошей та інших речей
злочинної організації. Без дотримання наве�
дених умов держава не витрачатиметься на
надання повноцінного захисту особі. Таке об�
меження є неабияким стимулом для співро�
бітництва зі слідчими органами.

Включення особи в програму захисту
свідків у Німеччині передбачає обов’язкову
наявність таких умов: тяжкий злочин або вчи�
нення злочину організованою групою чи зло�
чинною організацією; добра воля свідка, його
безумовна готовність давати свідчення,
надійність та здатність до функціонування в
якості особи під захистом; існування дійсних
чинників небезпеки для свідка, викликаних
його готовністю до свідчень; беззаперечна
необхідність або суттєве значення таких свід�
чень для судового кримінального процесу.

У Словаччині для того, щоб зменшити
навантаження на програму захисту свідків,
також обмежено коло осіб, які можуть бути в
неї включені. До них віднесено лише
свідків/потерпілих у найбільш тяжких злочи�
нах та злочинах, пов’язаних з організованою
злочинністю. Натомість створено більш до�
ступну і відчутно економнішу короткостро�
кову програму захисту свідків. 

Викладене свідчить про можливість за�
позичення Україною європейського досвіду
оптимізації використання наявних ресурсів.

На наш погляд, немає жодних перешкод для
того, щоб у національному законодавстві
поставити можливість реалізації права підо�
зрюваного, обвинуваченого або підсудного
на вжиття стосовно них найбільш серйозних
та ефективних заходів безпеки (в Європі це
називають включенням до програми захис�
ту) в залежність від згоди таких осіб на
співробітництво і надання цінної інформації
про злочини або злочинну діяльність співу�
часників та інших осіб, гроші та предмети,
здобуті злочинним шляхом, тощо. Такі зміни
сприятимуть істотному підвищенню ефек�
тивності роботи всієї системи кримінально�
го судочинства. 

Досвід Словаччини щодо поділу на
спрощену (короткострокову) програму за�
хисту учасників кримінального судочинства
та більш ґрунтовну (тривалу) програму за�
стосування заходів забезпечення безпеки
таких осіб також доцільно використати при
вдосконаленні вітчизняної системи захисту
свідків. При цьому для першої більш прий�
нятним буде саме спрощений порядок
прийняття рішення про її застосування та
якомога найшвидше узгодження такого
рішення, водночас для другої важливіша
ґрунтовність та продуманість комбінації всіх
можливих заходів. 

Реформування потребує й недостатньо
чіткий підхід до визначення підстави для
вжиття заходів забезпечення безпеки учас�
ників кримінального судочинства, якою
відповідно до ст. 20 Закону України «Про за�
безпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві» є дані, що
свідчать про наявність реальної загрози їх
життю, здоров’ю, житлу і майну. На сьогодні
нерідко трапляються ситуації, коли суб’єкт
винесення рішення про застосування за�
ходів безпеки вважає, що доки у нього не�
має підтвердження факту вже наявного по�
сягання на життя, здоров’я, житло або май�
но, він не має права виносити рішення про
застосування заходів безпеки.

Поряд із соціально�економічними та
фізичними заходами забезпечення безпеки,
безпосередньо передбаченими Законом
України «Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судо�
чинстві», виділяють правові, що у свою чергу
поділяються на кримінально�правові та про�
цесуальні заходи [3, 152].

Кримінально�процесуальне законодав�
ство України, так само як і законодавство
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багатьох європейських країн, дозволяє для
забезпечення безпеки свідка, який підлягає
допиту в суді, проводити цю процедуру із
застосуванням технічних засобів з іншого
приміщення, у тому числі за межами примі�
щення суду (ст. 303 Кримінально�процесу�
ального кодексу України (КПК України)).
Проте широко ця процедура не використо�
вується. Водночас у сусідній Словаччині, де
подібне застосування технічних засобів на�
зивають відеоконференцією, її застосову�
ють до осіб, які дають свідчення, значно
частіше, ніж інші заходи безпеки. Цей захід
дає можливість зберегти таємницю як місця
перебування, так і анкетних даних допитува�
ної особи. Висока якість організації відео�
конференції у багатьох випадках допомагає
відмовитись від застосування комплексу
інших, значно дорожчих, заходів.

Створення належного механізму засто�
сування такої процедури в Україні сприятиме
підвищенню загального рівня довіри до сис�
теми заходів безпеки, зростанню її ефектив�
ності. З цією метою потрібно не лише забез�
печити суди відповідним обладнанням і
створити можливості для безпечного дистан�
ційного зв’язку, а й доручити його налагод�
ження та застосування досвідченим фахів�
цям, як це зроблено у Словаччині, Італії та ба�
гатьох інших європейських країнах. Їхній
досвід свідчить про високий рівень безпеки
та економічну доцільність застосування цьо�
го заходу порівняно з іншими. Крім того, у
КПК України доцільно передбачити механізм
підтвердження особи свідка, який під час су�
дового засідання перебуває в іншому примі�
щенні або взагалі за межами приміщення су�
ду, і суб’єкта, уповноваженого на такі дії. 

Для зменшення ризику насильницького
впливу на потерпілих та свідків під час судо�
вого розгляду й мінімізації наслідків їх від�
мови від надання обвинувальних показань,
актуальною є проблема підвищення якості
отримання та фіксації свідчень на досудово�
му слідстві. При цьому слід враховувати, що
для потерпілої особи кожен наступний до�
пит може бути пов’язаний із додатковим її
психологічним травмуванням. З найбільш
уразливими потерпілими (особливо непо�
внолітніми) необхідно намагатись вже під
час першого допиту з’ясувати всі необхідні
обставини. Доцільним тут буде розповсюд�
ження досвіду європейських країн щодо
проведення більшості допитів особи на до�
судовому слідстві із застосуванням відеоза�

пису. Останній використовується значно
частіше, ніж в Україні, та у певних категоріях
справ є обов’язковим. Крім того, цікавий і
повчальний досвід Італії та Німеччини,
відповідно до процесуального законодавст�
ва яких за наявності певних умов передба�
чається участь судді в проведенні допиту
свідка або потерпілого вже під час досудо�
вого слідства. У зв’язку з цим виникає мож�
ливість звільнити особу, яка дає свідчення,
від участі в судовому розгляді справи. За та�
ких умов спрощується процедура забезпе�
чення безпеки особи шляхом, наприклад, її
невідкладного переселення до іншої країни
тощо. Подібний механізм може бути успішно
впроваджений і в кримінально�процесуаль�
не законодавство України.

Додатковим кримінально�правовим фак�
тором стримування злочинних посягань на
потерпілих та свідків може стати внесення за
аналогією із законодавчими нормами євро�
пейських країн до передбаченого ст. 67 Кри�
мінального кодексу України (КК України) пе�
реліку такої обтяжуючої обставини, як «вчи�
нення злочину стосовно особи, щодо якої
застосовуються заходи забезпечення безпе�
ки». Вочевидь така обставина значно підви�
щує ступінь суспільної небезпечності вчине�
ного злочину.

Підвищенню ефективності заходів без�
пеки сприятиме розробка й закріплення ме�
тодики застосування кожного з них у відпо�
відних внутрішньовідомчих і міжвідомчих на�
казах та інструкціях. При цьому доцільно
максимально обмежити кількість обізнаних
про застосування певного заходу до кон�
кретної особи. Як з’ясувалось, проблема
мінімізації кількості обізнаних осіб актуальна
і для європейських країн. 

Вітчизняне законодавство обмежується
засобами безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві, зокрема свідків і
потерпілих, у той час як законодавства інших
країн оперують категорією «захист». Остання
крім засобів безпеки включає і заходи
соціального захисту. Можна побачити, що
відповідно до Закону Республіки Казахстан
«Про державний захист осіб, які беруть
участь у кримінальному процесі» та Закону
Республіки Білорусь «Про державний захист
суддів, посадових осіб правоохоронних та
контролюючих органів» захист вказаних осіб
означає не лише використання заходів без�
пеки, а й заходів правового і соціального
характеру. Відповідно до Закону Російської
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Федерації «Про державний захист потер�
пілих, свідків та інших учасників кримінально�
го судочинства» захист передбачає заходи
безпеки та соціальної підтримки. Згідно із
Законом Республіки Молдова «Про держав�
ний захист потерпілих, свідків та інших осіб,
що сприяють кримінальному процесу» до за�
ходів державного захисту також належить
соціальний захист (обов’язкове державне
страхування за рахунок коштів державного
бюджету, одноразова допомога, пенсія,
відшкодування матеріальних збитків) [4, 45].
Аналогічні заходи передбачено програмами
захисту свідків США та більшості країн Євро�
пи. Очевидною є можливість використання
зарубіжного досвіду та створення подібних

програм із відповідними заходами не лише
безпеки, а й соціального захисту в Україні. 

Наведені пропозиції можуть бути викори�
стані для реформування та вдосконалення
чинної системи забезпечення безпеки за�
гального кола учасників кримінального судо�
чинства, а також для створення концепції
принципово нової програми захисту саме по�
терпілих і свідків. Адже досвід європейських
країн та США свідчить про наявність певних
особливостей застосування заходів безпеки
саме до потерпілих і свідків, а також про
доцільність доручення таких повноважень ок�
ремому підрозділу, що не буде займатися за�
хистом суддів, правоохоронців та інших учас�
ників кримінального судочинства.
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ТТТТ
актико�риторичні методи ведення су�
дових дебатів свого часу досліджува�
лися як вітчизняними, так і зарубіж�

ними представниками правової науки. Зок�
рема, застосування тактико�риторичних
прийомів у юриспруденції висвітлюють у своїх
працях такі знані науковці минулого і сучас�
ності, як В.І. Басков, Л.А. Введенська,
М.Ф. Громницький, С.С. Гурвич, А.Ф. Коні,
В.П. Корж, А. Левенстім, Є.А. Матвієнко,
О.Ф. Мерзляков, Л.Г. Павлова, В.Ф. По�
горілко, Н.І. Порубов, М.Л. Шифман та інші.

Метою статті є дослідження тактико�ри�
торичних методів ведення судових дебатів,
застосування риторичних прийомів під час
підготовки обвинувальної промови, її прого�
лошення, дотримання в промові морально�
етичних норм, які ґрунтуються винятково на
законних підставах.

Складанню обвинувальної промови має
передувати підготовка плану, оскільки він є
робочим документом, у якому розгор�
тається композиційно�логічна її структура і,
відповідно, коли узагальнено, систематизо�
вано та розташовано у певному порядку ма�
теріал. А.Ф. Коні з цього приводу зазначав:
«Для успіху промови важливий план думок.
Треба побудувати план так, щоб друга думка
виплавала з першої, третя з другої тощо,
або щоб був природний перехід від одного
до іншого» [1, 65].

Обвинувальна промова – це підсумок
обвинувальної діяльності, кульмінаційний
момент у розгляді конкретної кримінальної
справи. Виступаючи з промовою у судових

дебатах, прокурор сприяє ухвалі законного,
обґрунтованого та справедливого вироку.
Основне його завдання – довести факт зло�
чину і винність обвинуваченого, обґрунтува�
ти правильність пред’явленого йому обви�
нувачення, допомогти суду встановити істи�
ну, щоб той міг прийняти правильне
рішення. «Обвинувальна промова народ�
жується, як правило, – писав Є.А. Матвієн�
ко, – у напруженій судовій боротьбі. Піддаю�
чи всебічному аналізу фактичні обставини
кримінальної справи, критично оцінюючи
кожну обставину окремо й усе в сукупності,
полемізуючи з окремих питань із захистом,
прокурор викриває підсудного, індивіду�
алізує його відповідальність, висуває вимо�
гу про заходи покарання» [2, 150].

Елементи обвинувальної промови – це
об’єктивно необхідні її складові частини,
кожна з яких виконує визначену функцію і є
етапом у розвитку висловлювання думки
прокурора [3, 197].

У теорії судової риторики існують різні
думки стосовно структури обвинувальної
промови. Так, Є.А. Матвієнко [2, 90] й
В.І. Басков [4, 133–134] детально описують
структуру обвинувальної промови, виділяю�
чи такі її складові: 

1. Вступна частина.
2. Основна частина: виклад фабули

справи – фактичних обставин злочину,
аналіз і оцінка зібраних доказів у справі,
обґрунтування юридичної кваліфікації зло�
чину, характеристика особи підсудного
(у деяких випадках – потерпілого, свідка),

ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ
ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І ПРОГОЛОШЕННЯ
ОБВИНУВАЛЬНОЇ ПРОМОВИ

Ольга ОЛІЙНИК,
ректор Міжгалузевого інституту управління, 

академік Академії вищої освіти України, 

заслужений працівник освіти України

Ключові слова: обвинувальна промова; судові дебати; тактикоAриторичні методи; ритоA
ричні прийоми.
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викриття причин та умов, що сприяли вчи�
ненню злочину, пропозиції про визначення
міри покарання, розгляд питань, пов’язаних
з відшкодуванням завданих збитків.

3. Заключна частина.
Запропонована схема обвинувальної

промови вважається загальновизнаною.
Залежно від розглянутої справи й судової
ситуації конкретний зміст цих частин може
змінюватись [5, 112–117].

Зазначимо, що не варто намагатись
надмірно деталізувати план, позаяк це зава�
жає прокурору під час підготовки до прого�
лошення обвинувальної промови. Адже
можливе перегрупування питань, посилен�
ня однієї частини, спрощення іншої тощо.

Вступна частина обвинувальної промо�
ви розглядається як засіб встановлення кон�
такту з аудиторією. Вступ є відправною точ�
кою промови прокурора [6, 24–29].

Вступ – найважливіша складова обвину�
вальної промови. Він концентрує увагу ау�
диторії, готує до сприйняття наступних її
елементів. У цій частині промови прокурор
висвітлює вихідні дані, спираючись на які,
він у подальшому будує свій виступ, форму�
лює висновки та пропозиції [2, 91].

Незважаючи на очевидне значення всту�
пу, в юридичній науці сформувались різні
думки щодо необхідності існування такої
частини обвинувальної промови. Так,
М.Ф. Громницький вважає, що вступи не
потрібні й припустимі лише як виняток у ду�
же рідкісних випадках. На його думку, якщо
потрібно говорити перед присяжними засі�
дателями, то для них на першому місці
стоїть саме справа, її обставини, а не теоре�
тичні вигадки обвинувача у справі, які на�
вряд чи допоможуть їм правильніше викона�
ти свій громадянський обов’язок [7, 127].

А. Левенстім вважає: якщо справа пе�
ресічна, не становить інтересу, а докази
прості та нечисленні, то обвинувальну про�
мову слід починати з викладення обставин
справи або навіть із головного спірного пи�
тання [8, 157–174]. Однак у випадку складної
та резонансної справи хороший вступ цілком
доречний, тим більше, що кілька фраз, при�
думаних заздалегідь, дадуть змогу прокуро�
ру перебороти зніяковілість, заспокоїтись, а
цікава думка чи влучний вираз одразу при�
вернуть увагу та прихильність аудиторії. На

думку А. Левенстіма, з якою варто погоди�
тись, основні вимоги до вступу такі:

– вступ має бути короткий, стислий і
тісно пов’язаний із промовою. Не можна
складати його із загальних виразів і думок,
що не стосуються справи;

– вступ має бути спокійний, оскільки за�
надто велике захоплення, пристрасть і різкі
картини на початку промови змушують ора�
тора дуже швидко понизити тон в основній,
головній частині своєї промови, тоді як саме
в ній прихована вся суть справи;

– зміст вступу може бути найрізно�
манітніший залежно від дієвості доказів та
загального характеру справи.

У вступах, на думку А.Ф. Коні, варто ви�
користовувати такі риторичні прийоми: роз�
починати промову з оцінки морально�етич�
ного значення справи, що розглядається, із
вказівки на суспільну небезпечність діяння,
актуалізувати проблему, підкреслити склад�
ність справи [9, 61], вказати на головний
пункт, навколо якого розгортається бороть�
ба [10, 239].

Оратор може розпочати виступ, наголо�
сивши на особистому становищі у справі.
Наприклад, Н.В. Муравйов, підтримуючи у
Московській судовій палаті обвинувачення
проти мирового судді З., відданого під суд
за образу дією товариша прокурора Л., який
перебував при виконанні своїх службових
обов’язків, застосував саме цей прийом:
«Добродії присяжні! Виступаючи перед ва�
ми з цієї справи, я цілком розумію потребу
бути особливо упередженим в оцінюванні
доказів, оскільки особа, що безпосередньо
зазнала шкоди від злочину, мій побратим по
зброї, мій підлеглий» [11].

А. Левенстім зауважує, що на початку
промови прокурор може вказати на особли�
вий характер доказів, якими він оперує: на
відсутність прямих доказів, що відрізняються
рельєфністю, і наявність непрямих, які за ха�
рактером справи було зібрано [8, 157–174].

Основна частина обвинувальної промо�
ви прокурора розпочинається, як правило, з
викладу фактичних обставин злочину, фабу�
ли справи. Обвинувач вказує: де, коли, у
який спосіб, з якою метою і за допомогою
яких засобів скоєно злочин, які його резуль�
тати й наслідки. Значення цієї частини про�
мови полягає у тому, що вона допомагає
відновити в пам’яті присутніх загальну кар�
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тину вчиненого злочину і тим самим налаш�
товує їх на правильне сприйняття та ро�
зуміння доказів, які наводяться прокурором.

Виклад фактичних обставин злочину (фа�
була справи) іноді заміняє вступ і плавно пе�
реходить до висвітлення обставин справи.

Фабула справи проголошується для того,
щоб аудиторія могла відновити у пам’яті події
вчиненого злочину, акцентувати увагу на ос�
новних моментах, виділити спірні питання.

Основна частина обвинувальної промо�
ви може бути викладена кількома способа�
ми, а саме: хронологічним, систематичним,
змішаним [3, 202].

Хронологічний спосіб викладу обставин
полягає в тому, що прокурор викладає обста�
вини у тій послідовності, в якій їх встановлено
слідством. Тобто прокурор показує шлях,
яким йшли органи досудового слідства.

За систематичного способу обставини
викладаються в тій послідовності, в якій
відбувались насправді. Тобто прокурор по�
казує шлях вчинення злочину.

Кожен із наведених способів має свої пе�
реваги та недоліки. Змішаний спосіб поклика�
ний їх усунути. За змішаного способу викладу
обставин справи один є головним, а інший
доповнює, уточнює, тобто є другорядним.

Аналіз і оцінку доказів доцільно згрупу�
вати за епізодами злочину: подія злочину
(час, місце, спосіб й інші обставини здій�
снення злочину), винуватість обвинувачено�
го у скоєнні злочину, обставини, що вплива�
ють на ступінь і характер відповідальності
обвинуваченого, характер і розмір збитку,
завданого злочином, причини й умови, що
сприяють здійсненню злочину.

Отже, згідно зі ст. 64 Кримінально�про�
цесуального кодексу України (КПК України)
групування відбувається відповідно до об�
ставин, що підлягають доказуванню. 

Основна частина обвинувальної промо�
ви найбільш складна і відповідальна – це
аналіз і оцінка зібраних у справі доказів.
Статтею 67 КПК України передбачено, що
суд, прокурор, слідчий оцінюють докази за
своїм внутрішнім переконанням, яке ґрун�
тується на їхньому всебічному, повному і
об’єктивному розгляді всіх обставин справи
в їх сукупності, керуючись законом.

Усі зібрані в справі докази підлягають
ретельній, всебічній і об’єктивній перевірці з
боку прокурора, судді, слідчого. Перевірка

доказів проводиться з метою з’ясування
протиріч між ними, встановлення їхніх при�
чин і вживання заходів для їх усунення.

Перевірка підсилює переконаність у
правильності зроблених висновків щодо
вірогідності їхнього джерела, значення до�
казів. Така перевірка здійснюється: за допо�
могою тактичних прийомів у ході судового
слідства, зіставлення з уже встановленими
фактами, за допомогою додаткового зби�
рання доказів.

Істотний масив доказів у справі зазви�
чай становлять показання свідків, підозрю�
ваних, обвинувачених, підсудних. Іншими
словами, безпосереднім джерелом інфор�
мації виступає людина. За таких обставин
мають місце необ’єктивні показання. Відпо�
відно до ч. 2 ст. 67 КПК України ніякі докази
для суду, прокурора, слідчого, особи, яка
проводить дізнання, не мають наперед
встановленої сили. Дане положення проце�
суального законодавства є важливою га�
рантією дотримання прав людини.

Оцінка доказів в обвинувальній промові
має найбільше значення у справах, де обви�
нувачення ґрунтується передусім на друго�
рядних, непрямих доказах. Саме в таких ви�
падках прокурором повинно бути ретельно
проаналізовано зібрані у справі докази; де�
тально пояснено, що підтверджує кожен з
них та всі вони у сукупності. Отже, прокурор
має скласти таку конструкцію, елементами
якої будуть докази у справі, де кожен із них
несе певне змістове навантаження.

Іноді прокурор обґрунтовує обвинува�
чення стандартною фразою на зразок «вин�
ність підсудного повністю доведена показан�
нями свідків і потерпілого, висновком екс�
перта й речовими доказами». Такий стислий
«аналіз» нічого не дає і нікому не потрібний,
оскільки у цьому випадку прокурор фактично
ухиляється від виконання своїх прямих
обов’язків, порушує принцип змагальності,
перекладає аналіз та оцінку доказів на суд,
що дає можливість підсудному та його захис�
нику викласти винятково власну оцінку ма�
теріалів справи. Адже вдала захисна промо�
ва може справити на суд сильне враження,
і суд за таких обставин повинен добре
орієнтуватись у матеріалах справи, щоб ви�
нести справедливий вирок, не потрапивши
під вплив недостатньо аргументованого об�
винувачення або ефектного захисту [3, 195].



Кримінальний процес і криміналістика

65

А.Ф. Коні у праці «Заключні дебати
сторін у карному процесі» зазначав, що суть
доказів становить основу судових дебатів,
оскільки вони засвідчують або спростову�
ють як подію злочину, так і наявність ознак
складу злочину, що зазначено в обвинуваль�
ному акті [12, 227].

Доцільно погодитись із твердженням
А.Ф. Коні про те, що в обвинувальній про�
мові не слід оминати обставини, які хоча й
не мають значення доказів, але відобража�
ють розвиток суспільних відносин, що пере�
дували злочину, позаяк такі обставини ха�
рактеризують «життєву правду справи». До
таких фактів можна віднести наукові дані, які
стали аксіомою, історичні події, що не підля�
гають сумніву, явища природи тощо.

Зазначимо: аналіз і оцінювання доказів
становлять найбільш важливу та значну за
обсягом частину обвинувальної промови.
У старих риториках її називали Probatio
(доказ) і вважали ядром обвинувальної про�
мови. 

Суттєве значення для цілісного сприй�
няття аудиторією обвинувальної промови,
елементом, що надає промові довершеності,
є характеристика особи підсудного і по�
терпілого. Доречно зауважити, що з мораль�
но�етичної точки зору даний елемент обвину�
вальної промови найскладніший. У відомих
судових ораторів склалося різне ставлення
до такої характеристики. Так, М.Ф. Гром�
ницький стверджував, що характеристика
підсудного є обов’язковою, оскільки без неї
справа буде незрозумілою. Тому проста, чес�
на, заснована на безсумнівному матеріалі
характеристика обвинуваченого має важли�
ве значення [7, 106–156].

Прокурор не може вдаватись до різких
випадів на адресу обвинуваченого, що об�
ражають його честь і гідність. У характерис�
тиці важливо показати, чи є злочин зако�
номірним результатом вияву особистих яко�
стей обвинуваченого, чи вчинений під
впливом певних обставин, які змусили його
до протиправних дій [13, 291].

Аналіз сучасних обвинувальних промов
свідчить: прокурорам найменше вдаються
саме особистісні характеристики. Недоліка�
ми таких обвинувальних промов є схематизм,
однобічність, надмірне перебільшення тощо.

Обґрунтування кваліфікації злочину,
міркування про міру покарання й вирішення

питань, пов’язаних із відшкодуванням за�
подіяних збитків, – це попередній висновок,
що ґрунтується на досліджених раніше об�
ставинах. Юридична кваліфікація – складна
теоретична конструкція [14, 85]. Обґрунтува�
ти кваліфікацію злочину означає порівняти та
знайти відповідність між ознаками злочину,
закріпленими в кримінальному законі, та
діями підсудного. Тобто довести правиль�
ність юридичної оцінки дій підсудного, пока�
зати у них суспільну небезпеку, наявність
складу злочину, передбаченого законом.

Обвинувальна промова за своїм харак�
тером також має істотне виховне значення,
саме тому в ній прокурор окремо повинен
зупинитись на причинах злочину, показати,
чому злочинне діяння стало можливим. На
нашу думку, у промові прокурора мають бу�
ти зазначені [13, 293]:

– обставини, що зумовили формування
у особи антигромадської настанови (умови
морального формування особистості);

– обставини, що спонукали особу до
вчинення злочину (конкретна життєва ситу�
ація, яка спровокувала суспільно небезпечні
дії підсудного);

– обставини, що сприяли досягненню
злочинного результату і прихованню слідів
злочину;

– заходи, яких потрібно вжити для усу�
нення причин і умов, що викликали скоєння
злочину.

Прокурор, завершуючи основну частину
обвинувальної промови, викладає міркуван�
ня з приводу застосування кримінального
закону про заходи покарання та вирішення
питань, пов’язаних із відшкодуванням збит�
ків, заподіяних злочином. Ця частина обви�
нувальної промови проголошується від імені
держави і повинна звучати як вирок.

Звертаємо увагу, що практика свідчить
про низку помилок, яких припускаються
державні обвинувачі. До найпоширеніших
належать:

– вимагається більш суворе покарання,
ніж потрібно, із розрахунку, що суд однаково
його пом’якшить;

– через незадовільну професійну квалі�
фікацію працівників прокуратури вимагають
застосування покарання, не передбаченого
законодавством;

– вимагають покарання, яке не відпові�
дає вчиненому злочину або особі підсудного;
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– допускаються помилок у визначенні
режиму установи, де відбуватиметься пока�
рання.

Заключна частина обвинувальної про�
мови – це, за своєю суттю, висновки, які
випливають із усього сказаного раніше.

Прокурор повинен розуміти, що це саме
висновки, а не стислий повтор промови.
У висновках державний обвинувач узагаль�
нює та формулює підсумки всього судового
процесу, вказує на уроки, які необхідно ви�
нести, на заходи, які потрібно вжити для усу�
нення причин і умов, що сприяли скоєнню
злочину, наголошує на виховному значенні
вироку. 

У заключній частині обвинувальної про�
мови прокурор може застосовувати такі ри�
торичні прийоми: стисло сформулювати
підсумки судового процесу, вказати на ре�
зультати злочинних дій підсудного, описати
картину злочину (якщо цього не було зроб�
лено на початку промови), підкреслити
суспільну небезпеку злочину, виховне зна�
чення вироку.

Важливо, щоб висновок був тісно пов’я�
заний з усіма іншими частинами обвинуваль�
ної промови, органічно випливав з них.

Наступним важливим моментом, якому
повинна приділятись увага прокурора, є виA
голошення обвинувальної промови. Обви�
нувальна промова проголошується з ураху�
ванням рекомендацій з техніки промови та
ораторської майстерності. Таким чином,
прокурор виступає як виконавець своєї про�
мови, яка нерозривно пов’язана з його осо�
бою. Щоб обвинувальна промова досягла
мети, прокурор має володіти значною
кількістю риторичних прийомів і навичок, су�
купністю операцій з її підготовки і проголо�
шення.

Найсуттєвішими з них є:
– знання основних соціально�політич�

них, юридичних і психологічних особливос�
тей обвинувальної промови;

– вміння систематизувати матеріали для
промови й оформити її згідно з теорією до�
казів, із законами композиції, логіки і психо�
логії;

– вміння проголосити промову, додержу�
ючись правил професійної етики, вимог куль�
тури мови; володіти голосом, інтонацією,
мімікою і жестами, уміти вести дискусію.

Нехтування усіма цими знаннями,
прийомами і навичками означає не усвідом�
лювати особливостей судової промови як
складного виду діяльності державного об�
винувача. Проте жодні навички і вміння не
принесуть успіху, якщо промова прокурора
не буде глибоко ідейною та переконливою.

Неабияке значення для процесу сприй�
няття становлять психологічні аспекти обви�
нувальної промови, зокрема проблеми ува�
ги та пам’яті, або пропускної здатності
людської психіки.

Увага визначається як зосередженість
пізнавальної й практичної діяльності суб’єк�
та в даний момент часу на певному об’єкті
чи дії [15, 124].

З огляду на викладене пропонуємо такі
практичні професійно�комунікативні реко�
мендації, застосування і врахування яких
прокурором під час виголошення обвину�
вальної промови сприяє підвищенню ефек�
тивності підтримання прокурором держав�
ного обвинувачення в суді:

– не виступати з промовою, не підготу�
вавшись і не склавши її тексту;

– детально продумати зміст промови;
– виголошуючи промову, пам’ятати про

її завдання та цілі, не відхилитися від них;
– не поспішати розпочинати промову,

одержавши слово, витримати перед всту�
пом паузу;

– якщо складно пригадати певні обста�
вини, факти і висновок, слід подивитись у
текст промови і продовжувати виступ;

– не говорити одноманітно і надто довго
– це стомлює;

– не кричати – крикливий голос швидко
втомлює аудиторію і неприємно впливає на
слух, володійте своїм голосом;

– уникати пафосно�декламаційного ви�
голошення промови;

– уважно спостерігати за аудиторією:
якщо не слухають, треба внести зміни до
промови;

– не зловживати іноземними словами;
– не використовувати непотрібні слова

на зразок: «от», «ось», «так би мовити» «та�
ким самим способом» тощо;

– не перекручувати слова;
– не використовувати неправильні слова,

наприклад, «підсудний інсценізував злочин»;
– не допускати неправильного наголосу

у словах;
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– не зловживати юридичною терміно�
логією;

– не допускати вживання абревіатур і
зайвих скорочень на кшталт КПК, речдокази
тощо;

– чітко і виразно формулювати основні
положення промови;

– логічно обґрунтовувати висновки;
– утримуватись від наведення аргу�

ментів не по суті;
– не доказувати очевидного та відхиляти

сумнівні докази;
– підкріплювати один доказ іншим;
– не намагатися пояснювати те, що са�

мому не зрозуміло;
– обмірковувати аргументи та система�

тизувати факти;
– уникати багатослівності;
– постійно підкреслювати і виділяти ос�

новну думку своєї промови.
Щоб привернути і утримати увагу суддів

та судової аудиторії, слід використовувати
такі риторичні прийоми.

1. Пряма вимога уваги до суддів, учас�
ників процесу, судової аудиторії. Напри�
клад: «Шановні судді! Звертаю вашу увагу на
показання потерпілого...» або «Шановний
суддя! Я ще раз звертаю вашу увагу на при�
чини і умови скоєння злочину підсудним...»

2. Пауза. Можна використати і для
підвищення психологічного впливу оратора
на аудиторію, для того, щоб дати мож�
ливість краще усвідомити те чи інше важли�
ве положення, яке прозвучало в промові.

3. Інтонація. Прокурор, використовуючи
цей засіб, підвищує або знижує голос, при�
скорює або уповільнює темп промови, ак�
тивізує увагу суддів і громадян, присутніх у
судовому засіданні; уникає монотонності.

4. Звернення до суддів, судової ауди�
торії з несподіваним запитанням, щоб заго�
стрити й активізувати їхню увагу. Напри�
клад: «Розглядаючи кримінальну справу, ми
запитуємо, як це сталося? Чому підліток
вчинив такий тяжкий злочин?»

5. Несподіваний обрив думки прокуро�
ра, коли він раптом, не закінчивши думку,
переходить до іншого питання, а потім

повертається до неї. Наприклад: «Органи
досудового розслідування скоєне підсуд�
ним кваліфікували за ч. 2 ст. 156 Криміналь�
ного кодексу України. З цією кваліфікацією я
не згодний. Проте свою позицію з цього пи�
тання викладу після аналізу зібраних у
справі доказів».

6. Завчасне виголошення того, про що
детальніше буде сказано згодом. Напри�
клад: «Підсудний у судовому засіданні не
визнав себе винним у скоєному злочині і
виклав власну версію щодо непричетності
до злочину».

7. Використання художніх, естетичних
елементів мовної виразності: епітетів, при�
казок, прислів’їв, цитат, застосування обра�
зів. Одні з них виконують функцію узагаль�
нення, другі зрозумілі без пояснень.

8. Наголос. Фраза, перевантажена наго�
лосом або позбавлена його, втрачає вираз�
ність. Наприклад: «На досудовому і судово�
му слідстві підсудний не визнав себе вин�
ним у вчинених злочинах. Але, вважаю, що
його винність встановлена зібраними і
дослідженими у справі доказами». У цьому
випадку прокурор використовує два засоби:
наголошує на слові «встановлена» і підви�
щує інтонацію на словах «зібраними і
дослідженими в суді доказами».

9. Постава, жестикулювання і міміка. Ви�
ступаючи з обвинувальною промовою, про�
курор найчастіше стоїть, іноді ходить перед
судовою кафедрою. При цьому слід додер�
жуватись етичних та естетичних вимог. Жес�
тикулювання та міміка пожвавлюють промо�
ву, роблять її емоційнішою. Жест як емоцій�
ний вияв прокурор використовує для
посилення виразності виголошеної фрази.
Проте жестом і мімікою слід користуватися
вміло. Психологічно невмотивовані жести�
куляція та міміка не допомагають, а шкодять
обвинуваченому.

Таким чином, наведені вище засоби
ораторської майстерності допоможуть дер�
жавному обвинувачеві переконати суддів у
правильності його процесуальної позиції й
вплинути на формування внутрішнього суд�
дівського переконання.
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Ольга ОЛІЙНИК

ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ 
І ПРОГОЛОШЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ПРОМОВИ

Резюме

Досліджуються тактикоAриторичні методи ведення судових дебатів, застосування риторичних
прийомів під час підготовки обвинувальної промови та її проголошення. Особлива увага приділяється
дотриманню в промові моральноAетичних норм, які ґрунтуються винятково на законних підставах.

Ольга ОЛИЙНЫК

ПРИМЕНЕНИЕ РИТОРИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ ОБВИНИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ

Резюме

Исследуются тактикоAриторические методы ведения судебных дебатов, применения риторичеA
ских приемов во время подготовки обвинительной речи и ее провозглашения. Особое внимание обраA
щается на соблюдение в речи моральноAэтических норм, которые имеют исключительно законные осA
нования.

Olga OLIYNYK

RHETORICAL DEVICES FOR PREPARATION AND PRONOUNCING INDICTMENT SPEECH

Summary

Tactical rhetorical devices of hearing arguments as well as rhetorical methods for preparation and proA
nouncing indictment speech are examined in the article. Special attention is paid to adherence of moral and
ethical standards based on legal grounds.



ВВВВ
ітчизняний інститут адміністративної
юстиції має досить тривалий шлях
історичного розвитку та становлення

[1], що завершився прийняттям спочатку
Закону України «Про судоустрій України» [2]
(у новій редакції), а згодом Кодексу адмі�
ністративного судочинства України (КАСУ).
Зазначені нормативні акти створили не�
обхідне правове підґрунтя для належного
функціонування інституту адміністративної
юстиції, під яким розуміється встановлений
законом порядок розгляду і вирішення в су�
довій процесуальній формі справ, що вини�
кають у сфері державного управління між
громадянами чи юридичними особами, з
одного боку, та органами виконавчої влади
й місцевого самоврядування (посадовими
особами), з другого, здійснюваний загаль�
ними або спеціально створеними для
вирішення правових спорів судами [3,
17–18]. Питанням організації та здійснення
адміністративної юстиції в сучасній Україні
присвятили свої дослідження вчені�адмі�
ністративісти В.Б. Авер’янов, І.Б. Коліушко,
В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьмен�
ко, Р.І. Куйбіда, Н.Ю. Хаманєва, В.М. Бев�
зенко та інші.

Відзначимо, що на сьогоднішній день у
юридичній науці ще не сформувалося єдине
загальноприйняте визначення адміністра�
тивної юстиції, у зв’язку з чим на сторінках
наукової літератури можна зустріти чимало
його варіантів. Так, наприклад, на думку

Р. Проскурняка, адміністративна юстиція яв�
ляє собою окремий правовий інститут, який
регулює організацію і діяльність судів із
вирішення публічно�правових спорів щодо
законності правових актів, дій (бездіяль�
ності) суб’єктів публічного управління, що
здійснюється відповідно до спеціальних
процесуальних правил [1]. Дещо інакше
дивиться на цей термін Н.Ю. Хаманєва, яка
розглядає адміністративну юстицію як
особливий порядок оспорювання актів
публічної адміністрації, пов’язаний із захис�
том суб’єктивних публічних прав і забезпе�
ченням законності у сфері управління [4]. 

Отже, як випливає з наведеного визна�
чення, інститут адміністративної юстиції – це
процес розгляду та вирішення спорів між
приватними особами й представниками
державної влади (державними службовця�
ми) з приводу неналежного виконання по�
кладених на них обов’язків або реалізації на�
даних їм прав. 

Як бачимо, зазначений інститут дуже
близький за своїм характером і призначен�
ням до інституту звернень громадян, де го�
ловна відмінність між ними полягає у тому,
що адміністративний суд, а не сам суб’єкт
владної діяльності, розглядає і вирішує
звернення громадянина. Таким чином, дер�
жава створила два паралельно існуючих,
зовнішніх за своїм характером щодо інсти�
туту державної служби, способи забезпе�
чення реалізації адміністративно�правового
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статусу державного службовця. Проте, за
нашим глибоким переконанням, цього за�
мало. Створення зазначених інститутів – це
тільки перший крок до розбудови цивілізо�
ваної та прогресивної системи державно�
службових відносин, де наступний крок має
бути пов’язаний із корегуванням, у даному
випадку – інституту адміністративної юсти�
ції, до потреб сьогодення, до потреб окре�
мого громадянина, який має отримати не
формальний, а реально діючий механізм су�
дового контролю за діями та рішеннями
державних службовців.

Розглядаючи розбудову діючого та
ефективного інституту адміністративної юс�
тиції, який зможуть використовувати при�
ватні особи для впливу на державних служ�
бовців, необхідно вирішити низку важливих
питань, де одним із головних є вдоскона�
лення окремих положень КАСУ. Зупинимося
на цьому аспекті докладніше.

Говорячи про те, що громадяни, викори�
стовуючи інститут адміністративної юстиції,
можуть у судовому порядку доводити нена�
лежний характер виконання державними
службовцями покладених на них обов’язків
та наданих їм прав, потрібно звернути увагу
на визначення категорій правових спорів,
розгляд яких відноситься до компетенції
адміністративних судів. Іншими словами, не
будь�який правовий спір, об’єктом якого є
дії (бездіяльність) або рішення державних
службовців, може бути вирішений у порядку
адміністративного судочинства. 

Згідно зі ст. 1 КАСУ, до повноважень
адміністративних судів віднесено розгляд
справ адміністративної юрисдикції, під яки�
ми, відповідно до ст. 3 КАСУ, розуміються
передані на вирішення адміністративного
суду публічно�правові спори, у яких хоча б
однією зі сторін є орган виконавчої влади,
орган місцевого самоврядування, їхня поса�
дова чи службова особа або інший суб’єкт,
який здійснює владні управлінські функції на
основі законодавства, в тому числі на вико�
нання делегованих повноважень. Як випли�
ває з наведеного визначення, про справу
адміністративної юрисдикції можна вести
мову тільки у тому разі, коли: а) вона по�
в’язана із публічно�правовим спором;
б) обов’язковим учасником такого спору є
суб’єкт публічного управління, який здійс�
нює управлінські функції; в) такий спір виник
безпосередньо під час перебування суб’єк�
та публічного управління у режимі виконан�

ня управлінських функцій. Зупинимося на
з’ясуванні наведених ознак докладніше.

Термін «публічноAправовий спір» – це
відносно нове поняття у вітчизняній пра�
вовій науці та практиці правозастосування,
що пов’язано насамперед з особливостями
історичного розвитку та становлення націо�
нальної правової теорії. У зв’язку із цим на
практиці можуть виникати суттєві труднощі в
ході віднесення того або іншого виду право�
вого спору до категорії публічно�правового.
На нашу думку, публічно�правовий спір має
наступні характерні риси: поAперше, він ви�
никає або може виникнути лише щодо тих
суспільних відносин, які регулюються нор�
мами публічного права (тобто тих галузей
права, норми яких покликані передусім за�
безпечувати загальнозначимі інтереси –
інтереси суспільства і держави у цілому.
Публічне право пов’язане із публічною вла�
дою, є правовою основою її діяльності); поA
друге, як і будь�який інший спір, публічно�
правовий спір може виникнути, як мінімум,
між двома суб’єктами, одним з яких має бу�
ти суб’єкт публічного управління, наділений
державно�владними повноваженнями. На�
явність у того або іншого суб’єкта правовід�
носин державно�владних повноважень дає
йому можливість здійснювати владні управ�
лінські функції, тобто дії, сукупності дій з
цілеспрямованим розпорядженням, керів�
ництвом свідомістю, волею, поведінкою
іншого суб’єкта на засадах влади і підпоряд�
кування, коли підлеглий суб’єкт повинен
підкоритись вимогам владного суб’єкта та
виконувати його рішення [5].

Поряд із цим необхідно пам’ятати, що
публічно�правовий спір, предметом якого є
дії або рішення, вчинені суб’єктом публічно�
го управління в процесі виконання владних
управлінських функцій, буде мати місце у
тому випадку, коли суб’єкт публічного уп�
равління був уповноважений на виконання
таких дій. Якщо ж державний службовець
був, наприклад, на лікарняному або був
відсторонений від державної служби на час
проведення службового розслідування, він
не може вважатися таким, що виконував
владні управлінські функції. Отже, оскар�
ження вчинених ним дій або прийнятих
рішень не може належати до компетенції
адміністративного суду.

Водночас необхідно звернути увагу на
низку правових спорів, які не можуть
вирішуватися у порядку адміністративного
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судочинства. Наприклад, Ю.Л. Власов вва�
жає, що наступні правові суперечки мають
вирішуватися у порядку господарського су�
дочинства:

а) спори осіб із суб’єктом (у тому числі
органом державної влади, місцевого само�
врядування) щодо оскарження його рішень,
дій чи бездіяльності, у яких такий суб’єкт не
здійснює владних повноважень у спірних
правовідносинах з іншим учасником спору,
при цьому інший учасник спору не зо�
бов’язаний виконувати спірні рішення чи ви�
моги суб’єкта;

б) спори з приводу укладення та вико�
нання договорів, однією із сторін яких є орган
державної влади, місцевого самоврядуван�
ня, який вільно укладає договір відповідно до
норм цивільного законодавства України. При
цьому під час укладання такого договору йо�
го сторони вільно домовляються про зміст та
обсяг прав і обов’язків за договором та мо�
жуть відмовитися від його укладання;

в) спори за зверненнями суб’єкта – ор�
гану державної влади, місцевого самовря�
дування, коли спір виник у відносинах, у яких
такий суб’єкт не здійснює владних уп�
равлінських функцій щодо інших учасників
спору, при цьому інші учасники спору не зо�
бов’язані виконувати спірні рішення чи ви�
моги такого суб’єкта [5]. 

Питання про визначення компетенції
адміністративних судів вирішено також і
у ст. 17 КАСУ, де, зокрема, названо п’ять ка�
тегорій справ, на які поширюється компе�
тенція адміністративних судів, і чотири кате�
горії справ, на які компетенція адміністра�
тивних судів не поширюється. Найбільший
інтерес у цьому плані викликають спори
фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом
владних повноважень щодо оскарження
його рішень (нормативно�правових актів чи
правових актів індивідуальної дії), дій чи без�
діяльності. Саме шляхом подання адміні�
стративних позовів з таким предметом
відбувається коректування меж та глибини
реалізації державним службовцем свого
правового статусу. 

Реалізовуючи своє право на судовий
контроль за порядком виконання державни�
ми службовцями покладених на них
обов’язків та реалізацією наданих їм прав,
громадяни мають чітко усвідомлювати ос�
новні правила, яких вони повинні дотриму�
ватися у процесі звернення до адміністра�
тивного суду. 

Так, у першу чергу приватні особи можуть
оскаржувати лише ті рішення, дії або безді�
яльність суб’єктів владних повноважень, які
зачіпають або порушують права, свободи чи
законні інтереси безпосередньо скаржника.
У зв’язку з цим в порядку адміністративного
судочинства громадянин А. не може оскар�
жити рішення органу державної влади, яким
покладено певні обов’язки на громадяни�
на Б. До адміністративного суду в цьому ви�
падку має звертатися тільки громадянин Б.
або його представник.

Велике значення для правильного вико�
ристання інституту адміністративної юстиції
має також і те, що приватні особи під час
звернення до адміністративного суду по�
винні чітко усвідомлювати, що суд уповнова�
жений перевіряти тільки законність прийня�
того акта або вчиненої дії (бездіяльності).
Перевірка доцільності того або іншого кроку
суб’єкта публічного управління не входить
до компетенції суду.

Отже, завдання правосуддя полягає не у
забезпеченні функціональної ефективності
в діяльності органів державного управління
та місцевого самоврядування, а в гаранту�
ванні дотримання прав, інакше було б пору�
шено принцип розподілу влади. Він не
допускає надання адміністративному суду
адміністративно�дискреційних повнова�
жень – єдиним критерієм здійснення право�
суддя є право. Тому завданням адміністра�
тивного судочинства завжди є контроль
легальності. Перевірка доцільності не нале�
жить до компетенції адміністративного суду
і виходить за межі завдання адміністратив�
ного судочинства. З викладеного випливає,
що на адміністративний суд покладено
обов’язок перевірити відповідність оскар�
жуваного акта положенням чинного законо�
давства [6; 7]. 

Дуже принциповим положенням законо�
давства, про яке ми повинні згадати, розгля�
даючи підсудність адміністративних справ, є
те, що міститься у ч. 2 ст. 21 КАСУ. Відповідно
до цієї норми громадянин, який оскаржує
неправомірність рішень чи дій (бездіяль�
ності) державного службовця, може у своїй
позовній заяві вимагати також і відшкоду�
вання шкоди, заподіяної йому протиправни�
ми діями державного службовця. Вирішення
цього питання має бути здійснено у межах
одного провадження. Подібним кроком, на
наш погляд, законодавець надав приватним
особам додаткові гарантії поновлення їх
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прав, свобод чи законних інтересів, звільнив
їх від необхідності звернення до суду загаль�
ної юрисдикції з вимогами матеріального ха�
рактеру щодо державного службовця, дії або
рішення якого адміністративним судом були
визнані протиправними. 

Важливим моментом під час звернення
до адміністративного суду є дотримання та�
кож і правил предметної, територіальної та
інстанційної підсудності або вирішення пи�
тання про те, до якого саме адміністративно�
го суду необхідно звертатися із позовом
проти державного службовця чи органу
державної влади у цілому. Відповідям на за�
значені запитання присвячені статті 18–20
КАСУ, аналізуючи які, можна зробити наступні
висновки: правила предметної підсудності
дають змогу визначити, адміністративний
суд якої ланки розглядатиме адміністративну
справу у першій інстанції. До якого конкретно
адміністративного суду відповідної судової
ланки необхідно звернутися у кожному кон�
кретному випадку, визначається за правила�
ми територіальної підсудності. Правила ж
інстанційної підсудності дають відповідь на
питання, які суди розглядають адміністра�
тивні справи у першій інстанції, а які – в апе�
ляційній та касаційній інстанціях. 

Отже, у зв’язку з викладеним можна по�
годитися з тим [8, 32], що правила підсуд�
ності у своїй сукупності становлять алгоритм,
якого мають дотримуватися як позивач, так і
суд під час визначення компетентного ад�
міністративного суду для розгляду і вирішен�
ня конкретної адміністративної справи. 

Поряд із знанням правил підсудності по�
зивач повинен мати також і чітке уявлення
про наслідки порушення цих правил. Прави�
ла підсудності можуть бути порушені як осо�
бою, яка звертається до суду, так і судом.
Відповідно до цього необхідно розрізняти і
правові наслідки порушення правил підсуд�
ності. Так, якщо особа подала адміністра�
тивний позов з порушенням правил підсуд�
ності, то суд, розглянувши питання щодо
відкриття провадження, повинен повернути
позивачеві позовну заяву у зв’язку з тим, що
справа не підсудна цьому адміністративно�
му суду (п. 6 ч. 3 ст. 108 КАСУ). У разі, якщо
суд відкрив провадження у справі без до�
тримання правил предметної підсудності,
він повинен передати її на розгляд відповід�
ного адміністративного суду, незалежно від
того, на якому етапі провадження у першій
інстанції виявлено порушення правил пред�

метної підсудності. Адже вважається, що
суд, який відкрив провадження у справі, є
некомпетентним у розгляді відповідної
справи. Якщо порушення правил предмет�
ної підсудності виявлено в суді вищої
інстанції, то рішення суду першої інстанції
належить скасувати, а справу передати до
компетентного суду. Правила територіаль�
ної підсудності є менш жорсткими, ніж пра�
вила предметної підсудності. Адже вва�
жається, що рівень суду належний, але
внаслідок порушення правил територіальної
підсудності можуть створюватися додаткові
незручності, які, однак, зазвичай на зміст
рішення не впливають. Якщо порушення
правил територіальної підсудності виявлено
ще до початку судового розгляду, то
адміністративну справу також слід передати
до належного суду. Разом із тим, коли пору�
шення правил територіальної підсудності
виявлено під час судового розгляду, суд по�
винен завершити розгляд і ухвалити судове
рішення по суті спору. У суді вищої інстанції
саме по собі недотримання правил тери�
торіальної підсудності не може мати
наслідком скасування судового рішення.
Проте, якщо є об’єктивні передумови вва�
жати, що рішення суду може бути неправо�
судним (наприклад, справу розглянуто за
відсутності відповідача, який вказував на по�
рушення правил підсудності і заявляв кло�
потання про передачу справи до належного
суду), його необхідно скасувати, а справу
передати до належного суду [8, 36–37]. По�
рушення ж судом правил інстанційної
підсудності за будь�яких умов має тягнути
за собою нелегітимність судового рішення і,
як наслідок, його скасування. 

Підбиваючи підсумки з викладеного що�
до ролі адміністративної юстиції у справі за�
безпечення реалізації адміністративно�пра�
вового статусу державного службовця, за�
значимо, що це є найбільш складним та
одночасно найбільш ефективним способом
впливу на державних службовців, спрямова�
ним на примушення їх на належному рівні
виконувати покладені на них обов’язки та
реалізовувати надані їм права. 

Однак необхідно наголосити також на
тому, що інститут адміністративної юстиції
тільки тоді буде повною мірою виконувати
своє завдання, якщо, по�перше, приватні
особи будуть чітко знати основні положення
КАСУ; по�друге, будуть займати активну
громадську позицію щодо нетерпимості до
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будь�яких порушень їх прав, свобод та за�
конних інтересів діями чи рішеннями дер�
жавних службовців; по�третє, держава ство�
рить необхідні організаційні, матеріально�
технічні та інші умови, спрямовані на

забезпечення належного функціонування
адміністративних судів; по�четверте, будуть
усунені шляхом внесення змін до КАСУ най�
більш суттєві помилки [9; 10], які було вияв�
лено після вступу Кодексу в дію. 
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Уляна ЛЯХОВИЧ

ІНСТИТУТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК КРОК ДО РОЗБУДОВИ ЦИВІЛІЗОВАНОЇ 
ТА ПРОГРЕСИВНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО�СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН

Резюме

Розглянуто особливості становлення інституту адміністративної юстиції в нашій державі, визначеA
но й уточнено зміст такої категорії, як «публічноAправовий спір», та сформульовано основні правила,
яких необхідно дотримуватися у процесі звернення до адміністративного суду.

Ульяна ЛЯХОВИЧ

ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ КАК ШАГ К ПОСТРОЕНИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ 
И ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО�СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Резюме

Рассмотрены особенности становления института административной юстиции в нашем государA
стве, определено и уточнено содержание такой категории, как «публичноAправовой спор», и сформуA
лированы основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обращения в администраA
тивный суд.

Ulyana LYAKHOVYCH

INSTITUTE OF ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A STEP TO DEVELOP CIVILIZED 
AND ADVANCED SYSTEM OF PUBLIC OFFICIAL RELATIONSHIPS

Summary

The general analysis of administrative justice institute in this country is made in the article. The author
defines peculiarities of its formation and specifies such category as «the public legal dispute» and formulates
basic rules that one should follow while appealing to administrative court.



ПППП
роблеми філософії права відобра�
жені в працях І.І. Кального, В.П. Ма�
лахова, І.П. Малинової, І.П. Матино�

вої та інших учених. 
Практично в усій вітчизняній літературі з

теорії права та трудового права ствер�
джується, що закономірною і невід’ємною
властивістю права є системність. Система
визначається як внутрішньо організована на
основі того чи іншого принципу цілісність, у
якій всі елементи органічно взаємопов’язані
і яка стосовно навколишніх умов і систем є
дещо єдиним. Відповідно, з філософських
позицій системність являє собою загальну,
невід’ємну властивість реальності, в якій
фіксується переважання організованості
над хаотичними змінами. Системність
орієнтована на стабільність, стійкість і гар�
монійну відповідність у явищах і в фізично�
му, і в соціальному світі. При цьому не�
обхідно враховувати ту обставину, що у ма�
теріальному світі досліджувані об’єкти є
емпіричними, а в світі соціальної реаль�
ності – абстрактними. Отже, наявність озна�
ки системності щодо деякої сукупності
соціальних явищ, зокрема норм поведінки,
залежить від певної парадигми або від
світоглядної позиції дослідника. Справді,
вимога теоретичної опрацьованості, чіткості
й визначеності, тобто системності в право�
вих явищах, у правовому бутті міститься в
континентальній (романо�германській) сис�
темі права. Історично це було зумовлено

тим, що основою континентального права є
римське право, яке характеризується висо�
ким рівнем розробленості, точністю, ла�
конічністю й прагненням до завершеності.
Навпаки, англосаксонська правова система
досить довго не мала чіткої структури, вона
не систематизована й не кодифікована.
Здебільшого у ній переважають судові пре�
цеденти.

Таким чином, твердження, що систем�
ність є суттєвою якістю права й правові нор�
ми як елементи системи права мають бути
гармонійно пов’язані між собою, на нашу
думку, – лише відображення підходу, засно�
ваного на доктрині континентального права.
Наявність системності в соціальній реаль�
ності за визначенням рівнозначне об’єктив�
ності. Стосовно системи права це означає,
що структура та зв’язки її елементів не мо�
жуть бути сконструйовані довільно, вона зу�
мовлена закономірностями громадського
життя. Вважаємо, таке твердження досить
дискусійне. Зокрема, Н.Б. Болотіна стосов�
но трудового права пише: «Загальносо�
ціальне право розуміється як право, що
формується всіма соціальними інститутами
громадянського суспільства, воно виникає
стихійно і створюється безпосередньо
людьми. Це право зумовлене природною
свідомістю людей та їхніми життєвими по�
требами» [1, 92–93].

Однак норми загальносоціального пра�
ва не завжди стають основою, керівними
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ідеями для права в його природно�правово�
му розумінні. З погляду позитивного права,
як свідчить історія, можливе штучне «вигаду�
вання» правових норм, спрямованих на ре�
алізацію тих чи інших ідеологічних установок
панівного класу. Так, згідно з марксистською
концепцією право розуміється як класовий
порядок, як засіб придушення меншості
більшістю, тобто як насильство з боку
соціалістичної держави. Тут зміст «пролетар�
ського права» становить класове насильство,
джерелом якого є не закон, а «революційна
совість і революційна правосвідомість». Як
зазначає В.С. Нерсесянц, «... акцент у такому
праворозумінні з права переноситься на
діяльність різних установ диктатури проле�
таріату: те, що вони встановлять і вирішать,
це і є нове (революційне, пролетарське) пра�
во» [2, 173]. Таким чином, системність у зако�
нодавстві ще не означає правової систем�
ності, вона може бути відображенням сис�
темного насильства, тобто «не права».

Складність проблематики системи пра�
ва викликає в багатьох випадках концепту�
альну плутанину у вживанні понять. Навіть
відомий учений�правознавець С.С. Алексє�
єв визначає систему права як «... внутрішню
будову (структуру) права, яка відображає
об’єднання й диференціацію юридичних
норм» [3]. Однак теорія систем передбачає,
що структура, яка розуміється як відокрем�
лення й набір відносно самостійних еле�
ментів у межах якого�небудь більш загаль�
ного цілого, є лише однією з двох компонент
системи. Друга компонента – це взаємодія
елементів структури. 

Інший відомий юрист, але радянського
періоду, А.М. Васильєв розглядав систему
права як правову абстракцію, що слугує для
вираження зв’язків і єдності правових норм,
їхніх внутрішніх взаємозалежностей [4].
В одному із сучасних дисертаційних дослі�
джень під системою права розуміється
«об’єктивно існуюча будова права, яка ха�
рактеризується взаємодією, узгодженістю
внутрішніх елементів, поділених відповідно
до системоутворювальних факторів. Голо�
вними системоутворювальними факторами
системи права є предмет правового регу�
лювання, метод правового регулювання, а
також функції права і його окремих підроз�

ділів» [5]. Спільне у цих визначеннях – поло�
ження про те, що первісним структурним
елементом системи права є його норма.

Самоочевидна вимога єдності та вза�
ємоузгодженості норм права викликає, як
пише Е.А. Чичнева, запитання: «... чи справ�
ді вирішення приватної правової проблеми
певним чином уже заздалегідь задане,
оскільки воно імпліцитно існує в ідеальному
просторі права і тому для кожного реально�
го конкретного правового казусу приписано
(або визначено) системою права?» [6].
Відповідь може бути позитивною лише у ви�
падку, якщо система права побудована на
аксіоматичному принципі. Таку спробу зро�
бив С.Н. Єгоров, виклавши теорію права са�
ме у цей спосіб, даючи влучні тлумачення
поняттям, якими оперує, чіткі й однозначні
визначення усіх необхідних вихідних тверд�
жень і дотримуючись логічних вимог при
формулюванні висновків [7]. Визначивши
від початку, що в центрі пропонованої теорії
перебуває людина, він послідовно вибудо�
вує ланцюг: людина, сукупність людей –
суспільство; середовище, що цементує спів�
існування людей у суспільстві, – право;
інструмент для організації співіснування лю�
дей у суспільстві – держава; інструкція щодо
створення й функціонування держави – пра�
вова система.

Щодо визначення системи трудового
права існують також різні підходи. У низці
підручників право визначається як «... сукуп�
ності юридичних норм, що утворюють єдине
предметне ціле (галузь) з поділом на окремі
відносно самостійні структурні утворення
(інститути), а також на інші стійкі спільності
норм, які мають більш дрібну структурну
визначеність (підінститути)» [8]. Н.Б. Бо�
лотіна наводить досить близьке визначення
системи трудового права, формулюючи йо�
го як «сукупність об’єктивно пов’язаних пра�
вових інститутів і норм, які розподіляються в
певній структурованій послідовності та у
відповідності до специфіки суспільних
відносин, що ними регулюються» [1, 77].
Водночас серед учених немає єдиного по�
гляду на структурний склад системи права.
Традиційним вважається, що система тру�
дового права складається із Загальної та
Особливої частин. Однак зміст і спрямо�
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ваність кардинальних змін в системі трудо�
вих відносин у постіндустріальному світі зу�
мовили новий підхід до структурного складу
трудового права. Так, І.Я. Кисельов, аналізу�
ючи структуру зарубіжного трудового права,
наголошує, що сьогодні в науковій і на�
вчальній літературі, що видається в країнах
Заходу, змістовий матеріал поділяється за�
звичай на три головні розділи: загальні по�
ложення, індивідуальне трудове право і ко�
лективне трудове право. Крім того, існують
й інші варіанти структурації трудового пра�
ва, зокрема: загальні положення; індивіду�
альне трудове право; колективне трудове
право; процесуальне трудове право [9, 87].
Н.Б. Болотіна, враховуючи досвід розвитку
трудового права зарубіжних країн, вважає:
«… структура трудового права України, що
формується, складається з трьох частин:
загальні положення; індивідуальне трудове
право; колективне трудове право» [1, 80].

Доцільно зазначити, що поняття «систе�
ма права» вживають у рефлексії права не всі
вчені. Так, В.П. Малахов, досліджуючи при�
роду права, апелює до правового простору,
формулюючи його як «структуру, елемента�
ми якої виступають домагання, співвідне�
сені одне з одним по�різному» [10, 282].
Вчений пише: «Правовий простір слід роз�
глядати як зосередження стійкої форми
правового життя як окремої людини, так і
суспільства в цілому, тобто як своєрідну
соціальну структуру» [10, 273]. Змістом пра�
вового простору є домагання, яке, на його
думку, являє собою волю до права й
асоціюється з висуванням своїх прав на
який�небудь об’єкт матеріального або ду�
ховного світу. К. Ясперс у книзі «Зміст і при�
значення історії» стверджував, що людина
має два домагання: 1) на захист від насиль�
ства; 2) на значущість своїх поглядів і своєї
волі. Захист надає йому правова держава,
значущість його поглядів і волі – демократія»
[11, 174]. Умовою, за якої домагання стає
правом, є визначність домагання. Спираю�
чись на поняття правового простору,
В.П. Малахов визначає суспільне право як
«... такий соціальний простір, змістом якого
є соціально�духовні форми визнання, за�
кріплення й захисту домагань» [10, 286]. За
такої постановки питання правовий простір

справді не є системою, оскільки домагання
як елементи структури правового простору
й цінності, що за ними стоять, не завжди
гармонізовані й повною мірою поєднуються.
Існують домагання, що актуально не пов’я�
зуються одне з одним, навіть несумісні. До
речі, в основному це стосується правового
простору трудового права, в якому дома�
гання роботодавця і найманого працівника
суперечливі.

Таким чином, сьогодні дедалі більше
сумнівів викликає обґрунтованість вимоги
єдності й цілісності системи права. Утверд�
жується позиція, згідно з якою система тру�
дового права не є замкненою сукупністю
правових норм, якщо під системою розу�
міти сукупність частин і компонентів,
пов’язаних між собою організаційно, тобто
елементи системи утворюють пов’язану
множину, яку неможливо розкласти на не�
пов’язані множини. Навпаки, вона динаміч�
но розвивається під впливом множини
факторів об’єктивного та суб’єктивного ха�
рактеру, і насамперед соціально�економіч�
них трансформацій. Таку систему не можна
розглядати як доступну для незалежного
спостерігача. Справді, на відміну від при�
родничих наук, у соціальних дослідник
підходить до того чи іншого об’єкта або
предмета дослідження з певною заряд�
женістю, зумовленою актуалізованою пара�
дигмою навколишнього наукового середо�
вища, рівнем власного знання, особистої
наукової культури, науковою порядністю та
ступенем відповідальності. До речі, саме
цим пояснюється безліч підходів, теоретич�
них розробок та інтерпретацій у сфері пра�
вових відносин.

Одним із таких підходів є синергетична
методологія права, яка визначається як
зумовлена сукупністю чинників система
взаємопов’язаних і взаємозумовлених ме�
тодів, способів теоретичного пізнання
міждисциплінарного характеру, які застосо�
вуються, виходячи з принципів самоор�
ганізації, спрямованих на вивчення взаєм�
них зв’язків і результатів взаємодії між еле�
ментами теорії права [12]. Застосування
синергетичної методології до правової
проблематики обґрунтовується тим, що
соціально�правова реальність є системою,
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яка самоорганізується, тобто володіє здат�
ністю до саморозвитку. Згідно із синерге�
тичною парадигмою, будь�яка саморозви�
нена система є здебільше не урівноваже�
ною та перебуває між двома крайніми
станами – хаосом і порядком. Розкриваючи
зміст взаємодії елементів правової систе�
ми, В.А. Бачинін пише: «Право як система
складається під впливом двох різнохарак�
терних, але односпрямованих процесів са�
моорганізації. Перший – це позитивний зво�
ротний зв’язок із середовищем, що дає
змогу праву ускладнювати й удосконалюва�
ти свої структури й одночасно усувати все
чужорідне, надлишкове. Другий – це нега�
тивний зворотний зв’язок права із соціаль�
ним середовищем, який сприяє спрощенню
його структур і наростанню хаотичності.
Постійна протидія цих двох протилежних
тенденцій формує й обточує систему права,
надає їй необхідної структурної конфігурації
та структурної стійкості» [13]. Зауважимо,
йдеться, ймовірніше, не про «структурну
стійкість», а про стійкий дисбаланс. 

Підтверджено всією історією людських
спільнот, що залежно від переважання тієї чи
іншої тенденції елементи соціальних систем
можуть перебувати або в умовах жорстко
встановлених зв’язків (наприклад, трудове
законодавство в тоталітарному суспільстві),
або в умовах розпаду усталених (періоди
глобальних реформ). Доведено: коли со�
ціальна система зміщується в область, у якій
стійка рівновага порушується, невизна�
ченість поведінки її елементів (ентропія)
зростає й вона перестає підкорятися ко�
лишнім закономірностям. Єдиний спосіб
повернутися в стан стійкої нерівноваги по�
лягає у виробленні соціумом негентропії
(міра впорядкованості), спрямованої проти
зростання ентропії. Якщо цього не відбу�
вається, соціальна система або перестає
існувати, або існує, розвиваючись за «іншим
сценарієм» і прагнучи до відносно стійкої
структури (атрактора), яка реалізується з
усіх можливих для цієї системи. 

Значним кроком у розвитку синергетич�
ного підходу до аналізу складних соціальних
систем, що самоорганізуються, є підхід,
розроблений російським філософом
Є.А. Сєдовим [14]. Ключовими поняттями

цього підходу є «структурна інформація» та
«ентропія», кількісні характеристики яких
визначають усі стадії переходу між хаосом і
порядком. 

Структурна інформація характеризує
міру організації системи, досягнутий рівень
упорядкованості взаємодії її елементів.
У процесі розвитку відкритих систем, що са�
моорганізуються, структурна інформація
постійно накопичується і зберігається, виз�
начаючи властивості системи. 

Трудове право, як зазначалося вище, є
відкритою системою, яка самоорганізується
і яку можна розглядати як таку, що існує й
розвивається на трьох рівнях, ієрархічно
взаємопов’язаних між собою. Перший
рівень – це повсякденне спілкування та
взаємодія усіх учасників трудового процесу
в будь�якій організації. Другий рівень –
інституалізація цих взаємодій шляхом вста�
новлення певних норм поведінки всіх учас�
ників трудового процесу (локальні норми).
Змістом третього рівня є вся система норм
чинного законодавства. На кожному рівні в
процесі взаємодії між акторами, дії яких мо�
жуть бути як упорядкованими, так і хаотич�
ними, відбувається накопичення структур�
ної інформації, що визначає перехід систе�
ми на новий рівень організації. 

Реальні організаційні структури перебу�
вають, як уже йшлося, між двома крайніми
станами – хаосом і порядком, між абсолют�
ною свободою поведінки та жорсткою де�
термінацією. Важливо зауважити, що мірою
ускладнення взаємодії у соціальних систе�
мах структурна інформація накопичується й
система набуває нових властивостей, пере�
ходячи, відповідно, на інший щабель. У цьо�
му зв’язку Є.А. Сєдов пише: «... необхідно
враховувати, що в міру ускладнення самих
інформаційних систем і процесів інфор�
мація набуває все нових і нових властивос�
тей, не притаманних більш простим видам
систем. Так, наприклад, на рівні біологічних
систем виникають спеціальні органи збе�
рігання (пам’ять), передачі (нервові ткани�
ни), перекодування (наприклад, з органів
слуху і зору в мозок) інформації, відсутні у
більш простих фізичних системах. На рівні
інтелектуальних і соціальних систем інфор�
мація наділяється змістом. Людина створює
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інформацію з певною метою, а якщо наявна
мета, інформація набуває цінності, оскільки
сприяє її досягненню» [14, 96]. 

З позицій синергетичного бачення мож�
на стверджувати, що правове регулювання
трудових відносин у сучасному світі перебу�
ває в зоні нестійкості, близькій до точки
біфуркації, за якої трудове право або оста�
точно втратить своє призначення, або, як
вважають юристи країн Заходу, його стано�
вище в системі соціальних інститутів пост�
індустріального суспільства зазнає ради�
кальних змін. Тут важливо розуміти, що
системи, які еволюціонують, самоорганізу�
ються, не завжди розвиваються в напрямі
прогресу. Можливий й регрес, за якого роз�
падаються традиційні зв’язки, різко змен�
шується обсяг структурної інформації та
збільшується ентропія. Інакше кажучи, сис�
тема наближається до полюса хаосу. До
речі, еволюційний розвиток права був неза�
перечним принципом упродовж століть. Пе�
редбачалося, що в цій еволюції немає місця
для руху назад. Правові установи, як зазна�
чав Г.Дж. Берман, «... були задумані як такі,
що мають тривалий характер, очікувалося,
що вони поступово будуть пристосовувати�
ся до нових ситуацій, реформуватися, зро�
стати протягом тривалих проміжків часу»
[15, 3]. Американський юрист, фактично
схильний до синергетичного бачення роз�
витку правових систем, вказує, що ево�
люційний розвиток частково таким був за�
планований, іноді підлаштований шляхом
перегляду праць своїх попередників, іноді
зростання не було ні запланованим, ні
підлаштованим, а просто випадковим [15, 3] 

І.Я. Кисельов на основі вивчення трудо�
правової західної літератури вказує на такі
можливі напрями перетворення цієї право�
вої галузі [9]. По�перше, багато вчених і
юристів�практиків вважає, що в нових умо�
вах трудове право має збагатитися новими
соціальними функціями. У його основі поряд
із забезпеченням соціально�трудових прав
працівників повинні враховуватися права й
інтереси роботодавців. Інакше, як стверд�
жується, трудове право може набути контр�
продуктивного характеру й завдати шкоди
економічному розвитку, нормальному функ�
ціонуванню ринкової економіки та, зреш�

тою, потребам і інтересам самих праців�
ників як виробників і як споживачів. По�дру�
ге, трудове право поряд із забезпеченням
охорони праці має стати гарантом здійснен�
ня широкого комплексу соціально�еко�
номічних прав і свобод, яким наділена люди�
на – учасник процесу праці. Такі права ви�
кладені в низці міжнародних документів,
зокрема, у Європейській соціальній хартії. 

Надзвичайно важливим є той факт, що,
як зазначалося вище, на рівні інтелектуаль�
них і соціальних систем інформація наділя�
ється змістом та цінностями, пов’язаними з
досягненням інтересів і прагненням до
мінімізації життєвих ризиків. Саме тому на
сучасному етапі в умовах глобальних транс�
формацій у сфері трудових відносин і кризи
трудового права великого значення набуває
правова творчість. Зростанню ентропії в
трудоправовій сфері протиставляється
творча, негентропійна діяльність соціальних
інститутів як на рівні окремих держав, так і
на міжнародному рівні. Акцент на правах лю�
дини, зроблений у документах Організації
Об’єднаних Націй, Міжнародної організації
праці, Ради Європи, Європейського Союзу є
противагою педалюванню капіталістичного
інтересу, що закріплюється в локальних тру�
доправових актах роботодавців. Так, країни
ЄС не тільки проголосили прихильність до
загальноцивілізаційних цінностей, а й ра�
тифікували міжнародні та регіональні акти
про права людини, оголосили про пріоритет
міжнародного права над внутрішнім [9]. 

При цьому не повинно ставитися завдан�
ня встановлення повного контролю (порядку)
над процесами у трудовій сфері. Варто пого�
дитися з В.А. Бачиніним, що «... у складних
систем завжди є альтернативні можливості
для діяльності й розвитку. Систему, що зна�
ходиться в точці біфуркації, можна спрямува�
ти в потрібне русло, якщо застосовувати до
неї легкі, але неодмінно резонансні зовнішні
дії. Вони здатні вивести систему на новий
рівень самоорганізації» [13]. Власне кажучи,
«спрямування в потрібне русло» і є правовою
інтенцією, змістом правової творчості, що
полягає в розумному обмеженні надмірно
великої кількості трудових практик, які стихій�
но виникають, та регулюванні їх законодавчи�
ми засобами.
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Тетяна ЗАНФІРОВА

ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК СИНЕРГЕТИЧНА СИСТЕМА

Резюме

Трудове право розглядається як синергетична система, що характеризується безпеA
рервністю і самоорганізацією. Розкривається спрямованість синергетичного підходу до правоA
розуміння та значення основних понять стосовно проблематики філософії трудового права.
Зроблено спробу застосування закону ієрархічних компенсацій до багаторівневої системи труA
дового права. 

Татьяна ЗАНФИРОВА

ТРУДОВОЕ ПРАВО КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Резюме

Трудовое право рассматривается как синергетическая система, характеризующаяся неA
прерывностью и самоорганизацией. Раскрывается направленность синергетического подхода
к правопониманию и значение основных понятий относительно проблематики философии труA
дового права. Сделана попытка применения закона иерархических компенсаций к многоуровA
невой системе трудового права. 

Tetyana ZANFIROVA

LABOUR LAW AS SYNERGETIC SYSTEM 

Summary

Labour law as synergetic system characterized by continuity and selfAorganization is considered
in the article. The orientation of synergetic approach to law understanding and essence of the main
concepts connected with philosophy problems of labour law are disclosed. The author makes an
attempt of application of the hierarchical compensation law to multilevel system of labour law.



СССС
истема трудових прав громадян
протягом майже усіх років станов�
лення України як незалежної держа�

ви зазнавала радикальних змін. Соціальні
права в позитивному значенні, зокрема і
право на працю, є чіткою межею між так зва�
ними першим і другим поколіннями прав
людини. Вони не можуть реалізовуватися
без організаційної, координуючої та інших
форм діяльності держави, спрямованих на
забезпечення цих прав. У ст. 3 Конституції
України проголошується, що права і свобо�
ди людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави, а утвер�
дження і забезпечення їх – головний
обов’язок держави [1, 7]. Тому у Розділі II
Конституції України наголошується на праг�
ненні держави забезпечити відповідний
соціальний стандарт життєдіяльності лю�
дей, соціальну безпеку кожному нужденно�
му, без якої неможливе підтримання люд�
ської гідності, задоволення первинних
соціальних потреб і духовного розвитку.

Питанням додержання конституційних
прав і свобод людини і громадянина та захи�
сту їх прав присвятили свої наукові праці
Н. Карпачова, В. Карташкін, М. Козюбра,
А. Колодій, І. Лукашук, А. Олійник, В. По�
горілко, П. Рабінович, О. Скакун, В. Тацій,
В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін. Проте
дотепер залишається однією з найакту�
альніших проблем в Україні дотримання кон�
ституційних гарантій трудових прав грома�
дян, особливо в частині забезпечення гідної
оплати праці.

Україна, відповідно до ст. 1 Основного
Закону, проголошена соціальною держа�
вою. Встановлено також ряд норм щодо
соціально�трудових прав громадян, які є
нормами прямої дії. Згідно зі ст. 43 Консти�
туції України кожен має право на працю, що
включає можливість заробляти собі на жит�
тя працею, яку він вільно обирає або на яку
вільно погоджується. Держава створює
умови для повного здійснення громадянами
права на працю, гарантує рівні можливості у
виборі професії та роду трудової діяльності.
Крім цього право на працю – це право на на�
лежні, безпечні та здорові умови праці, пра�
во на своєчасне одержання винагороди за
свою роботу. Згідно зі ст. 45 Основного За�
кону кожен, хто працює, має право на відпо�
чинок. Це право забезпечується наданням
днів щотижневого відпочинку, а також опла�
чуваної щорічної відпустки, встановленням
скороченого робочого дня для окремих про�
фесій і виробництв та скороченої тривалості
роботи у нічний час. 

На виконання і в розвиток норм Консти�
туції України трудові права громадян визна�
чаються Кодексом законів про працю Ук�
раїни, а також значною кількістю законів, які
відіграють важливу роль у вдосконаленні ре�
гулювання трудових відносин, а саме: «Про
зайнятість населення» від 1 березня
1991 року, «Про колективні договори і уго�
ди» від 1 липня 1993 року, «Про межу мало�
забезпеченості» від 4 жовтня 1994 року,
«Про оплату праці» від 24 березня 1995 року,
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«Про відпустки» від 15 листопада 1996 року,
«Про прожитковий мінімум» від 15 липня
1999 року, «Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності» від 15 вересня
1999 року, «Про державні соціальні стандар�
ти та державні соціальні гарантії» від 5 жовт�
ня 2000 року, «Про охорону праці» в редакції
Закону від 21 листопада 2002 року, «Про
індексацію грошових доходів населення» від
6 лютого 2003 року та ін., а також норматив�
но�правовими актами Президента України,
Кабінету Міністрів України тощо. Окрім того,
Україна є учасницею практично всіх важли�
вих міжнародних угод у галузі прав людини,
що стосуються, зокрема, й трудової сфери.
Значна частина прав працюючих громадян
визначається колективними договорами та
угодами, які укладаються між роботодавця�
ми, профспілками, органами виконавчої
влади й органами місцевого самоврядуван�
ня. Прийняття зазначених законодавчих
актів зіграло позитивну роль у справі по�
дальшого вдосконалення правового регу�
лювання трудових відносин в Україні.

Заслуговують на увагу запропоновані
заходи щодо збільшення рівня та забезпе�
чення соціально�трудових прав громадян
згідно з прийнятим Законом України «Про
Державний бюджет на 2010 рік» від 27 квітня
2010 року, в якому враховані прогнозні тен�
денції в трудовій сфері та зміни на ринку
праці. Зокрема, згідно зі статтями 52, 53 за�
значеного Закону у 2010 році вперше вста�
новлений розмір місячної мінімальної за�
робітної плати на рівні прожиткового мініму�
му для працездатних громадян: з 1 липня –
888 гривень, з 1 жовтня – 907, з 1 грудня
2010 року – 922 гривні [2,3]. 

Однак хоча мінімальна заробітна плата й
досягла рівня прожиткового мінімуму, проте
навіть за цієї умови соціальний стандарт не
відповідає реальній вартості життя. 

За даними статистичної служби Євро�
стат найвищий рівень мінімальної зарплати
серед європейських країн зафіксовано у
Люксембурзі – 1610 євро, Ірландії – 1462,
Голландії – 1357, Бельгії – 1336, Франції –
1321 та Великій Британії – 1148. У Греції цей
показник становить 681 євро, Мальті – 612,
Іспанії – 600, Словенії – 567, Португалії – 497,

Польщі – 334, Чехії – 329, Естонії – 278, Угор�
щині – 285, Словаччині – 267, Литві – 232,
Латвії – 228, Румунії – 137; найменший показ�
ник у Болгарії – 112 євро. В Україні мінімаль�
ний рівень заробітної плати становить при�
близно 80 євро. Таким чином, порівняльний
аналіз засвідчує, що оплата праці українців є
однією із найнижчих у Європі. 

Як позитивне слід зазначити, що впер�
ше в Україні Законом України «Про Держав�
ний бюджет на 2010 рік» встановлено пого�
динний мінімальний розмір оплати праці:
з 1 липня 2010 року – 5,32 гривні, з 1 жовт�
ня – 5,43, з 1 грудня – 5,52 гривні, однак, на
наш погляд, цей розмір дуже низький, тому
слід шукати резерви для його зростання.

Зарубіжна практика погодинної оплати
праці істотно відрізняється від української як
в організаційно�методичному, так і у законо�
давчому аспектах. Зазначимо, що у біль�
шості країн з ринковою економікою міні�
мальна зарплата вже давно нараховується в
погодинному форматі. 

Так, погодинний мінімум у значній кіль�
кості держав встановлюється законодавст�
вом на різних рівнях (від національного до
професійного, а також за окремими галузя�
ми, групами і категоріями працюючих). До
того ж у погодинній оплаті праці широко за�
стосовуються технічні засоби обліку робочо�
го часу, або нормовані завдання, завдяки
розгалуженій системі нормування будь�яких
видів праці. Погодинна мінімальна оплата
праці, наприклад, у Франції та Німеччині бу�
ла введена ще у 1950 році, Японії – 1959 ро�
ку, Бельгії – 1975 року. У США значного по�
ширення вона одержала після Великої де�
пресії, з 1938 року, коли був прийнятий
пакет законів про справедливу працю, а та�
кож перший загальнонаціональний пого�
динний мінімум оплати праці [4]. 

Попри загальні позитивні тенденції в ре�
алізації права кожного на працю, продовжу�
ють мати місце порушення трудових прав
громадян, особливо в частині забезпечення
гідної праці. Економічні та соціальні пробле�
ми, демографічна криза спричинили протя�
гом останніх років зростання безробіття, по�
ширення нелегальної трудової діяльності,
зниження національного інтелектуального
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потенціалу, значне розшарування населення
за рівнем доходів. Названі тенденції вплину�
ли на кількісно�якісний склад трудового по�
тенціалу, продуктивність суспільної праці. 

На ринку праці спостерігалися такі нега�
тивні процеси, як вивільнення працівників,
вимушена праця на умовах неповного робо�
чого часу, часткове безробіття, дисбаланс
між попитом та пропозицією робочої сили.
Так, під впливом світової фінансової кризи
за даними Держкомітету статистики кіль�
кість зареєстрованих безробітних на
1 серпня 2010 року становила 396,8 тис.
осіб, або 20% всіх безробітних працездатно�
го віку, визначених за методологією МОП.
Кожний десятий із них втратив роботу з еко�
номічних причин. Допомогу по безробіттю
отримували 73,0% осіб, які мали статус без�
робітного. Кожний другий безробітний
раніше займав місце робітника, кожний
третій – посаду службовця, а решта без�
робітних не мали професійної підготовки.

Така ситуація на національному ринку
праці відбувається в результаті тінізації еко�
номіки, вимивання капіталу, скорочення об�
сягів та спаду вітчизняного виробництва,
зниження продуктивності праці, обумовле�
них впливом структурної, кон’юнктурної та
інституційної криз, зменшенням можливості
створення нових робочих місць.

Протягом затяжного трансформаційно�
го періоду відбулося знецінення і поступова
деградація трудових ресурсів. Базисним
протиріччям є економічно необґрунтована і
соціально несправедлива занижена ціна
праці громадян. Рівень заробітної плати
більшості працюючих не може забезпечити
навіть мінімально необхідні потреби їх ро�
дин. Мають місце значні розриви у міжгалу�
зевій та міжкваліфікаційній диференціації
оплати праці; не налагоджено дієвого ме�
ханізму соціального партнерства як засобу
регулювання оплати праці; долучаються
проблеми, пов’язані з розширенням зайня�
тості в «тіньовому» секторі економіки, що су�
проводжуються інтенсифікацією праці на
фоні низької заробітної плати, її виплатою в
«конвертах» тощо. Це призводить до бід�
ності серед працюючих, спричиняє масову
трудову міграцію, відтік «мізків» та руйну�

вання трудового потенціалу, втрату конку�
рентоспроможності національної економіки. 

Про системні недоліки на ринку праці в
державі відзначала Рада національної без�
пеки і оборони України [5]. 

Так, за даними Держкомстату, на 1 ве�
ресня 2010 року в Україні заборгованість з
виплати зарплати хоча й скоротилася, однак
залишається значною і досягає 1,4 млрд грн.

Заробітна плата не виконує жодної зі
своїх основних функцій – відтворювальної,
стимулюючої та регулюючої. Відсутній зв’я�
зок між кількістю і якістю праці та її оплатою.
У цьому контексті слід зауважити, що штучне
заниження вартості робочої сили успадко�
ване від попередньої адміністративно�пла�
нової економічної системи з її низьким рів�
нем заробітної плати. Але тоді високі обсяги
споживання компенсувалися за рахунок до�
тацій на житлово�комунальні та санаторно�
курортні послуги, безкоштовну медичну до�
помогу й освіту тощо. До того ж за такої
низької зарплати діяли такі ж низькі, жорст�
ко регульовані ціни на товари і послуги. 

Звідси – одна з таких найболючіших
проблем суспільства, як бідність, від якої
страждає значна частина працюючого насе�
лення України, а також сім’ї з дітьми, діти�
сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування, безробітні, інваліди, пенсіонери,
бездомні громадяни, безпритульні діти. Во�
на суттєво обмежує можливості людського
розвитку, породжує масштабні соціальні
конфлікти, становить загрозу єдності
суспільства та національній безпеці України.
Указом Президента України подолання
бідності, передусім її найгостріших проявів,
визначено найважливішим пріоритетом у
здійсненні реформ в Україні – соціальній
державі, яка має на меті впровадження
європейських стандартів життя [6]. Високий
рівень бідності населення залишається
суттєвою перешкодою успішному завер�
шенню ринкових реформ. 

Водночас варто зазначити: ще схвале�
ними Указами Президента України «Основ�
ними напрямами соціальної політики на
1997–2000 роки» від 18 жовтня 1997 року,
«Основними напрямами політики щодо
грошових доходів населення України»
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від 7 серпня 1999 року, «Основними напря�
мами соціальної політики на період до
2004 року» від 24 травня 2000 року та Кон�
цепцією подальшого реформування оплати
праці від 25 грудня 2000 року передбачало�
ся здійснити реформування оплати праці та
системи доходів населення через стабільне
зростання частки заробітної плати в струк�
турі валового внутрішнього продукту, посту�
пове збільшення реальних доходів населен�
ня, їх індексацію відповідно до темпів зрос�
тання індексу споживчих цін; підвищення
частки тарифу в середній заробітній платі до
50–60%, що сприятиме зростанню продук�
тивної праці; забезпечення мінімальних га�
рантій в оплаті праці працівників залежно від
їх кваліфікації на основі колективних догово�
рів і угод між роботодавцями та працівника�
ми на всіх рівнях соціального партнерства.
Проте, незважаючи на проведену роботу,
більшість із задекларованих концептуальних
положень і досі не реалізовані.

До Верховної Ради України подано зако�
нопроект «Про внесення змін до деяких за�
конів України (щодо встановлення мінімаль�
ної частки заробітної плати у структурі
собівартості продукції)» (реєстр. № 3254),
яким пропонується шляхом внесення змін до
Закону України «Про оплату праці» і Кодексу
законів про працю України законодавчо виз�
начити мінімальну частку заробітної плати в
структурі собівартості продукції на рівні, не
нижчому 30%, яка на сьогодні у більшості ук�
раїнських підприємств становить близько
12%. Водночас за стандартами промислово
розвинених країн ця частка сягає 35%. 

Однак, на наш погляд, запропонований
у проекті закону розмір мінімальної частки
заробітної плати в структурі собівартості
продукції на рівні, не нижчому 30%, не є
предметом законодавчого регулювання.
У розвинених країнах світу, наприклад,
фіксуються «допустимі межі» підвищення
зарплати, зокрема офіційно встановлюють�
ся загальнонаціональні гарантійні мінімуми
(ставки) зарплати в США, Канаді, Нідерлан�
дах. Проте в більшості країн втручання дер�
жави у встановлення розміру заробітної
плати обмежене. Домовленість про її роз�
міри досягається переважно на двосто�

ронній основі під час переговорів між
підприємцями і профспілками, у колектив�
них договорах, однак при цьому участь дер�
жави носить консультативний характер. 

Відтак реформування системи заробіт�
ної плати є одним із головних напрямів по�
дальших трансформацій національної еко�
номіки. Воно передбачає перегляд основ�
них підходів до формування заробітної
плати, а також інструментів впливу держави
на сферу оплати праці. Кінцевим результа�
том політики у сфері оплати праці має стати
досягнення основних міжнародних соціаль�
них стандартів, ратифікованих Україною як
членом Міжнародної організації праці. 

Про зазначене йшлося, зокрема, під час
проведення парламентських слухань «Про
стан дотримання конституційних гарантій
трудових прав громадян» [7] та «Про хід ви�
конання в Україні Європейської соціальної
хартії (переглянутої)» [8]. На виконання ре�
комендацій прийнято Закони України «Про
ратифікацію Конвенції про права інвалідів та
Факультативного протоколу до неї» від
16 грудня 2009 року [9] з метою забезпе�
чення рівних прав і можливостей для інва�
лідів, недопущення дискримінації інвалідів у
сфері праці; «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушен�
ня та Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за несвоєчасну
виплату або безпідставну невиплату за�
робітної плати, стипендії, пенсії чи інших
встановлених законом виплат» від 19 лютого
2009 року № 1027�VI, «Про внесення змін до
статей 21 та 33 Закону України «Про охорону
праці» від 4 червня 2009 року № 1454�VI.

Незважаючи на значну кількість прийня�
тих нормативно�правових актів щодо забез�
печення трудових прав громадян, практика
застосування законодавчих положень у цій
сфері засвідчує необхідність подальшого
удосконалення чинного законодавства.

Привертають увагу спроби суб’єктів
права законодавчої ініціативи вдосконалити
деякі напрями реформування трудового за�
конодавства відповідно до рекомендацій
парламентських слухань. Так, внесено зако�
нопроекти: Трудового кодексу України
(реєстр. № 1108, прийнято в першому чи�
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танні), «Про професійний розвиток персо�
налу на виробництві» (реєстр. № 2019),
«Про соціальний діалог» (реєстр. № 1440,
прийнято в першому читанні), «Про загаль�
нообов’язкове державне соціальне медичне
страхування» (реєстр. № 1040, 1040�1,
1040�2, 4744), «Про промислову безпеку»
(реєстр. № 2201, прийнято в першому чи�
танні) та інші, спрямовані на адаптацію зако�
нодавства України до міжнародних норм.
Проте їх так і не було прийнято як закони.

За роки суверенного існування в дер�
жаві відбулися докорінні зміни всієї системи
суспільних відносин на основі сформованих
ринкових відносин та соціально�економіч�
них перетворень, які тією чи іншою мірою
пов’язані з працею. Тому набуває вагомого
значення прийняття Трудового кодексу Ук�
раїни (реєстр. № 1108). Підготовка нового
кодифікованого акта у цій сфері пояснюєть�
ся також тим, що чинний Кодекс законів про
працю України (далі – Кодекс) був прийня�
тий ще у 1971 році [10], і незважаючи на чис�
ленні зміни, внесені до нього, вже застарів
та не відповідає сучасним економічним умо�
вам. На практиці виникає величезна низка
проблем, що повинні вирішуватись засоба�
ми трудового права. 

Прийняття законів з різних аспектів тру�
дового законодавства призвело до того, що
їх норми фактично повністю змінили норми
відповідних глав Кодексу. Практично з
18 глав самостійно регулюють певні види
трудових відносин лише 8. Це – загальні по�
ложення, трудовий договір, робочий час,
індивідуальні трудові спори тощо. В ряді ви�
падків між нормами Кодексу та нормами за�
конів виникають колізії у зв’язку з неузгод�
женістю тих чи тих положень. Зокрема, це
стосується порядку надання неоплачуваних
відпусток, охорони праці. 

Окрім того, зазнав істотних змін ком�
плекс суспільних відносин за участю проф�
спілок. З’явилися нові суб’єкти трудового
права в особі організацій роботодавців.
У зв’язку зі здійсненням державою зовніш�
ньополітичного курсу в напрямі європей�
ської інтеграції стає необхідним послідовне
відображення в національному трудовому
законодавстві положень міжнародно�право�

вих документів з питань праці, ратифікова�
них Україною. 

Згідно із Меморандумом про взаєморо�
зуміння між Міністерством праці та соціаль�
ної політики України і Міжнародною ор�
ганізацією праці (набув чинності 9 червня
2008 року), який також підписали представ�
ники профспілок і роботодавців, в Україні
мала б бути підготовлена Програма гідної
праці на 2008–2011 роки, метою якої є спри�
яння гідній праці і як фактору продуктивності
праці, і як ключовому елементу розвитку
соціальної й трудової сфер у країні. Таку
Програму пропонувалося затвердити Кабі�
нету Міністрів України, однак вона навіть не
розроблена.

Крім того, і до сьогодні відповідно до ре�
комендацій парламентських слухань Кабіне�
том Міністрів України не підготовлена знач�
на частина законопроектів щодо вдоскона�
лення чинного законодавства стосовно
дотримання конституційних гарантій трудо�
вих прав громадян. Зокрема йдеться про
розробку та прийняття таких первинних за�
конопроектів: «Про Концепцію реформуван�
ня оплати праці»; «Про створення в Україні
гарантійного Фонду для забезпечення захи�
сту грошових вимог працівників у разі бан�
крутства роботодавця» тощо. 

Окрім зазначених проектів законів
йшлося також і про внесення змін до чинних
Законів України, зокрема: «Про внесення
зміни до статті 46 Закону України «Про про�
фесійно�технічну освіту» щодо участі висо�
кокваліфікованих фахівців виробництва у
навчальному процесі»; «Про внесення змін
до Закону України «Про порядок вирішення
колективних трудових спорів (конфліктів)»
щодо обов’язковості рішень трудового
арбітражу, якщо колективний трудовий спір
виник у зв’язку з порушенням трудових прав
працівників, та спрощення процедури ого�
лошення страйку і відповідальності за його
невиконання» й інші. Прийняття даних за�
конів сприяло б підвищенню соціального за�
хисту населення, а також приведенню чин�
ного законодавства у відповідність з поло�
женнями Європейської соціальної хартії
(переглянутої) та ініціюванню приєднання
України до Хартії в повному обсязі.
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На виконання вищезазначених реко�
мендацій урядом внесено проекти законів
«Про Концепцію державної міграційної
політики» (реєстр. № 3506, 5085), якими пе�
редбачено визначити основні напрями дер�
жавної міграційної політики, шляхи та спо�
соби вирішення проблемних питань у сфері
міграції, завдання і заходи державних ор�
ганів щодо регулювання міграційних про�
цесів, джерела фінансування діяльності з
реалізації державної міграційної політики.
Однак проект № 3506 не було прийнято при
розгляді у парламенті 1 квітня 2009 року в
зв’язку з неузгодженістю його окремих по�
ложень зі статтями 24 та 33 Конституції Ук�
раїни, а також недосконалістю окремих но�
вел, запропонованих ініціатором внесення,
та недотриманням правил законодавчої
техніки. Майже з тих самих причин не прий�
нято на пленарному засіданні парламенту
16 лютого 2010 року і законопроект № 5085. 

На парламентських слуханнях рекомен�
довано також розглянути питання про ра�
тифікацію Конвенцій Міжнародної організації
праці: «Про захист вимог працівників у ви�
падку неплатоспроможності роботодавця»
№ 173; «Про запобігання великим промисло�
вим аваріям» № 174; «Про безпеку та гігієну
праці на шахтах» № 176; «Про організацію
служби зайнятості» № 88, які дотепер урядом
не подані на розгляд парламентом.

Питання вдосконалення законодавства у
сфері зайнятості населення має здійснюва�
тись з урахуванням впровадження комплек�
су стратегічних заходів, передбачених у
прийнятому Законі України «Про Державну
програму економічного і соціального роз�
витку України на 2010 рік» від 20 травня
2010 року № 2278�VI, яким визначено основ�
ні проблеми і завдання у сфері зайнятості
населення та на ринку праці. Відповідно до
зазначеного Закону планується на основі
розширення сфери застосування праці шля�

хом стимулювання збереження та створення
робочих місць зниження рівня безробіття,
визначеного за методологією МОП, до 8,1%.

Крім того, з метою підвищення якості та
конкурентоспроможності національної робо�
чої сили і викорінення інших проблем в озна�
ченій сфері Кабінетом Міністрів України пе�
редбачається розробити протягом 2010 року
проекти Законів України: «Про професійний
розвиток працівників», «Про Загальнодер�
жавну цільову соціальну програму збережен�
ня і розвитку трудового потенціалу України на
період до 2017 року», «Про Загальнодержав�
ну програму подолання та запобігання
бідності в Україні на 2010–2015 роки», «Про
внесення змін до деяких законів України
(щодо надання допомоги по частковому
безробіттю щодо збереження трудового по�
тенціалу підприємств (робочих місць) у ви�
падках вимушеного тимчасового припинен�
ня виробництва внаслідок кризових явищ)»,
а також сприяти прийняттю Трудового ко�
дексу України.

Підсумовуючи, слід зазначити, що ре�
альне підвищення життєвого рівня населен�
ня на основі зниження рівня безробіття, збе�
реження та зміцнення трудоресурсного
потенціалу країни є одним із головних на�
прямів державної соціальної політики. Вихо�
дячи із зазначеного, актуальним є питання
посилення контролю за дотриманням кон�
ституційних трудових прав громадян у зв’яз�
ку з їх порушенням, особливо в частині за�
безпечення гідної праці та рівня її оплати. 

Сприятиме удосконаленню трудового
законодавства прийняття Трудового кодек�
су України, Концепції реформування за�
робітної плати, розробка та внесення на
розгляд парламенту законопроектів, реко�
мендованих на парламентських слуханнях,
а також передбачених у Законі України
«Про Державну програму економічного і
соціального розвитку України на 2010 рік».
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Резюме

Проаналізовано особливості й актуальні проблеми дотримання конституційних гарантій
трудових прав в Україні. Наголошується на посиленні контролю за дотриманням трудових прав
громадян у зв’язку з їх порушенням, особливо в частині забезпечення гідної праці та рівня її опA
лати. Внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства у сфері трудових відносин.
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ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ

Резюме

Проанализированы особенности и актуальные проблемы соблюдения конституционных
гарантий трудовых прав граждан в Украине. Акцентируется внимание на усилении контроля за
соблюдением трудовых прав граждан в связи с их нарушением, особенно в части обеспечения
достойного труда и уровня его оплаты. Внесены предложения, направленные на совершенстA
вование действующего законодательства в сфере трудовых отношений.
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ISSUES OF THE CONSTITUTIONAL GUARANTEES 
OF LABOR RIGHTS OBSERVANCE IN UKRAINE

Summary

The features and current issues of constitutional guarantees of labor rights observance in
Ukraine are analyzed. The author makes emphasis on strengthening control over labor rights obserA
vance in connection with their violation particularly with regards of guaranteeing adequate work and
wage. The proposals improving current legislation in this field were made.



ПППП
роблема визначення правового ста�
тусу особи, яка виконує обов’язки
відсутнього працівника, у тому числі

і керівника установи, організації чи підпри�
ємства, має в сучасних умовах актуальний
характер, оскільки нормативно�правові та
локальні акти, що покликані врегульовувати
його повноваження, через правову нечіткість
і законодавчі прогалини створюють на прак�
тиці певні труднощі й непорозуміння. 

Основною метою даної статті є розгляд
питання щодо визначення статусу виконую�
чого обов’язки як суб’єкта правових відно�
син. Вирішення проблем, пов’язаних з да�
ною тематикою, має велике значення як у
теоретичній, так і в практичній площинах.

Серед вітчизняних та російських науков�
ців – дослідників проблеми правового статусу
виконуючого обов’язки як суб’єкта трудових
правовідносин слід назвати В. Артемова,
Н. Болотіну, С. Голощапова, В. Жернакова,
І. Зуба, А. Курушина, В. Лазарєва, Б. Сти�
чинського, Г. Чанишеву та ін. Проте вивчення
чинного законодавства, практичного досвіду,
юридичної літератури засвідчує, що підхід до
з’ясування даного питання не є однозначним.

Аналізуючи відповідне чинне трудове
законодавство України, слід зазначити, що
воно чіткого регулювання правового статусу
виконуючого обов’язки не містить, а тому
дане питання вирішується у межах ст. ст. 32,
33 Кодексу законів про працю України (КЗпП
України) як переведення працівника на іншу
роботу, зміна істотних умов його праці та
тимчасове переведення працівника на іншу
роботу, не обумовлену трудовим договором
[1, 191, 207]. Як свідчить практика, праців�
ник може бути призначений тимчасово ви�
конуючим обов’язки для заміни відсутнього
колеги (хвороба, відпустка) у порядку тим�
часового переведення на іншу роботу за по�
годженням між сторонами трудового дого�
вору. Дане поняття, як правило, співвідно�
сять із суміщенням професій (посад).

Оскільки визначення суміщення про�
фесій в законодавстві України не існує,
суб’єкти трудових правовідносин керуються
положеннями:

– Кодексу законів про працю України;
– Постанови Ради Міністрів СРСР «Про

порядок та умови суміщення професій (по�
сад)» від 4 грудня 1981 року № 1145;
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– Постанови Верховної Ради України
«Про порядок тимчасової дії на території Ук�
раїни окремих актів законодавства Союзу
РСР» від 12 вересня 1991 року № 1545�XII;

– Роз’яснення Державного комітету Ра�
ди Міністрів СРСР з питань праці та заро�
бітної плати та ВЦРПС «Про порядок оплати
тимчасового замісництва» від 29 грудня
1965 року № 30/39;

– Генеральної угоди між Кабінетом
Міністрів України, всеукраїнськими об’єд�
наннями організацій працедавців та підпри�
ємців і всеукраїнськими профспілками та
профоб’єднаннями на 2004–2005 роки від
19 квітня 2004 року;

– Інструкції про порядок і умови сумі�
щення професій (посад), затвердженої по�
становою Держкомітету СРСР по праці та
соціальним питанням СРСР, Мінфіном СРСР
та ВЦРПС від 14 травня 1982 року № 5;

– Листа Міністерства праці та соціальної
політики України від 20 січня 2005 року
№ 18�23.

Незважаючи на те, що Постанова Ради
Міністрів СРСР «Про порядок та умови
суміщення професій (посад)» від 4 грудня
1981 року № 1145 і Роз’яснення Державно�
го комітету Ради Міністрів СРСР з питань
праці та заробітної плати та ВЦРПС «Про
порядок оплати тимчасового замісництва»
від 29 грудня 1965 року № 30/39 прийняті
ще за часів СРСР, вони продовжують діяти і
сьогодні. 

Необхідно зауважити, що відповідно до
ст. 21 КЗпП України виконання обов’язків
неможливе без укладання трудового дого�
вору між власником підприємства, устано�
ви, організації та працівником (за умови ви�
конання даної угоди кожною стороною дого�
вору) [1, 116]. При прийнятті на роботу
сторони за взаємною згодою визначають
зміст трудової функції працівника, а тому
власник вправі запропонувати працівникові
перелік трудових обов’язків, які не супере�
чать правовим нормам про охорону праці і
виробничої санітарії.

У разі виникнення ситуації заміни тимча�
сово відсутнього працівника роботодавець,
керуючись ст. ст. 32–34 КЗпП України, може
доручати працівникові виконання обов’яз�
ків, передбачених характеристиками інших

посад, а також додаткові обов’язки на під�
ставі локального нормативного акта.

За відсутності правового регулювання
статусу виконуючого обов’язки заслугову�
ють на увагу рекомендації управлінь Голов�
держслужби в Рівненській та Донецькій об�
ластях щодо визначення видів призначення
особи виконуючим обов’язки, з якими пев�
ною мірою ми погоджуємося [2, 1–2]. 

1. Призначення працівника тимчасово
виконуючим обов’язки на посаді у зв’язку з
відсутністю його колеги, який займає зазна�
чену посаду і за яким зберігається робоче
місце та посада (відпустка по догляду за ди�
тиною до 3�х, 6�ти років, відрядження, пере�
бування на лікарняному тощо).

Одночасно зі своєю основною роботою,
обумовленою трудовим договором, праців�
ник виконує (без звільнення від своїх обов’яз�
ків) обов’язки тимчасово відсутнього колеги.

Виконання обов’язків тимчасово відсут�
нього працівника чи керівника без звільнен�
ня від основних трудових обов’язків – це
заміна (яка визначається як суміщення по�
сад) працівника, відсутнього через відпуст�
ку, тимчасову непрацездатність, відряджен�
ня та з інших причин, коли відповідно до
чинного законодавства за ним зберігається
місце роботи і посада. 

Суміщення професій і посад визначено
Постановою Ради Міністрів СРСР «Про по�
рядок та умови суміщення професій (по�
сад)» від 4 грудня 1981 року № 1145 [3] та
Інструкцією про порядок і умови суміщення
професій (посад), затвердженою постано�
вою Держкомітету СРСР по праці та соціаль�
ним питанням СРСР, Мінфіном СРСР та
ВЦРПС від 14 травня 1982 року № 5 [1, 493],
де суміщення професій (посад) є виконан�
ням працівником, поряд зі своєю основною
роботою, обумовленою трудовим догово�
ром, додаткової роботи за іншою профе�
сією, посадою (у межах робочого часу за ос�
новною роботою). Отже, згідно з трудовим
договором працівник виконує функції за
спеціальністю або посадою, передбаченою
тарифно�кваліфікаційними характеристика�
ми. В порядку суміщення працівникові дору�
чається виконання роботи, яка виходить за
межі цих характеристик діяльності відповід�
ної кваліфікації або посади.
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Погоджуємося з думкою Н.Б. Болотіної,
яка зазначає, що суміщенням є робота, що
поєднується з іншою працею та виконується
в рамках одного трудового договору на тому
ж самому підприємстві, установі чи органі�
зації [4, 201–202].

Правова конструкція суміщення профе�
сій (посад) побудована виходячи з наявності
суміщуваної посади в штатному розписі, а
також за умови її незаповненості і вакант�
ності. Відсутність вакансії унеможливлює
проведення доплат за суміщення професій і
посад.

Строк виконання обов’язків відсутнього
працівника (тимчасова його заміна) вста�
новлюється наказом.

2. Тимчасове замісництво на посаді
(тимчасове виконання обов’язків), яку зай�
має інший працівник у зв’язку з його від�
сутністю (тимчасовою, тривалою: відпустка
по догляду за дитиною до 3�х, 6�ти років,
відрядження, у зв’язку з хворобою тощо).
Призначення працівника виконуючим
обов’язки через відсутність іншого праців�
ника відповідно до ст. 33 КЗпП України роз�
глядається як тимчасове переведення на
іншу роботу та потребує його згоди.

При тимчасовому замісництві (підвид
виконання обов’язків тимчасово відсутнього
працівника, який займає посаду і за яким
зберігається місце роботи (посада)), особа,
яка виконує обов’язки відсутнього працівни�
ка, повністю звільняється від виконання
своїх прямих обов’язків за посадою, на яку
вона уклала трудовий договір, та виконує
обов’язки виключно відсутнього працівника
(який перебуває у відрядженні, у відпустці
по догляду за дитиною, хворіє тощо). 

Таке замісництво застосовується лише у
випадках, коли виконання обов’язків за по�
садою відсутнього працівника пов’язане з
виконанням розпорядчих функцій (за більш
відповідальною посадою).

Внесення запису до трудової книжки про
тимчасове переведення працівника на іншу
роботу Інструкцією про порядок ведення тру�
дових книжок працівників, затвердженою на�
казом Міністерства праці України, Міністер�
ства юстиції України, Міністерства соціально�
го захисту населення України від 29 липня
1993 року № 58 не передбачене [1, 295].

Після закінчення строку тимчасового
обіймання посади працівник має бути пере�
ведений на попередню (основну) посаду
(роботу). Однак законодавство не регла�
ментує порядок такого переведення. Якщо в
наказі (розпорядженні) про тимчасове пе�
реведення зазначено конкретний його
строк, то, на нашу думку, згода працівника
на поновлення його на основній посаді (ро�
боті) за трудовим договором не потрібна,
оскільки така згода випливає зі змісту нака�
зу (розпорядження) про тимчасове переве�
дення. Строк тимчасового переведення мо�
же визначатися певною датою, певним пе�
ріодом чи певною подією.

Зміст наказу (розпорядження) про пе�
реведення працівника з тимчасової на
постійну роботу законодавством не вста�
новлений. Він може бути довільним. Як пра�
вило, у преамбулі зазначається: «У зв’язку із
закінченням строку тимчасового переве�
дення...», у першому пункті: «Перевести
працівника (прізвище, ім’я, по батькові) на
основну роботу (посаду) (назва посади) за
трудовим договором». Цей пункт може
містити і формулювання: «Приступити до
виконання обов’язків за основною роботою
(посадою) (назва посади)».

3. Призначення працівника виконуючим
обов’язки на вакантній посаді (вакантною є
посада, зазначена у штатному розписі
відповідного органу, організації, установи,
підприємства, на яку не укладено договір)
має інший правовий режим. Ці правовідно�
сини регулюються ст. 32 КЗпП України. Ви�
конання обов’язків на вакантній посаді Ко�
дексом законів про працю України не перед�
бачене, відповідно, трудове законодавство
України не передбачає такого виду тимчасо�
вого переведення працівника на іншу поса�
ду (роботу). Тому вважається, що працівник,
призначений виконуючим обов’язки на ва�
кантній посаді, відповідно до ст. 32 КЗпП Ук�
раїни є переведеним керівником органі�
зації, установи, підприємства на цю посаду
(роботу) як на постійне місце роботи. Якщо
переведення здійснено без письмової згоди
працівника, але він добровільно приступив
до виконання обов’язків на іншій посаді (ро�
боті), ці дії є законними, і працівник вва�
жається таким, який займає посаду з пер�
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шого дня такого переведення. Визначення
певного строку під час призначення праців�
ника виконуючим обов’язки на вакантній по�
саді не має юридичного значення для
здійснення правового регулювання цих пра�
вовідносин. Призначення працівника тимча�
сово виконуючим обов’язки на вакантній по�
саді вважається його переводом на інше
постійне місце роботи.

Існує також проблема правового статусу
виконуючого обов’язки керівника підприєм�
ства, організації, установи. 

Наприклад, російський юрист А.О. Куру�
шин визначає виконання обов’язків як юри�
дичну форму тимчасового забезпечення ре�
алізації повноважень керівника організації
(або іншого працівника) у випадках, коли він
не може їх здійснювати з тих чи інших при�
чин [5, 1–5].

Чинне галузеве законодавство не
містить норми про те, яким чином керівни�
кові належить передати свої повноваження.
Відповідь на це питання повинна регулюва�
тися, з одного боку, нормами цивільного за�
конодавства або статутом підприємства,
оскільки керівник організації є одноосібним
виконавчим органом юридичної особи, з
другого боку, керівник є працівником даної
організації, отже, його діяльність доцільно
було б урегулювати трудовим законодавст�
вом. Виходячи з того, що застосування ста�
тусу виконуючого обов’язки – явище над�
звичайно поширене на всіх підприємствах,
установах, організаціях будь�якої форми
власності, вважаємо, що з метою уникнення
можливих юридичних непорозумінь та пору�
шень загальний порядок призначення вико�
нуючого обов’язки повинен бути визначе�
ний як трудовим, так і цивільним та госпо�
дарським законодавством.

Слід також зазначити, що порядок при�
значення виконуючим обов’язки окремих
категорій працівників на певних посадах
встановлено спеціальними законами Ук�
раїни, зокрема Законом України «Про тим�
часове виконання обов’язків посадових
осіб, яких призначає на посаду за згодою
Верховної Ради України Президент України
або Верховна Рада України за поданням
Президента України» від 10 грудня 1997 ро�
ку № 709/97�ВР. Згідно з абзацом першим

ст. 1 цього Закону в разі звільнення (відстав�
ки) особи, яку за згодою Верховної Ради Ук�
раїни призначає на посаду Президент Ук�
раїни, або особи, яку призначає на посаду
Верховна Рада України за поданням Прези�
дента України, обов’язки звільненої особи
тимчасово, але не більше одного місяця, ви�
конує перший заступник (у разі його відсут�
ності – заступник) цієї посадової особи, при�
значений конституційно легітимною особою.
А відповідно до ст. 3 вказаного Закону у разі
ненадання згоди Верховною Радою України
на призначення на посаду запропонованої
Президентом України кандидатури або
відхилення нею кандидатури, висунутої Пре�
зидентом України для призначення на поса�
ду, Президент України вносить на розгляд
Верховної Ради України не пізніш як у дво�
тижневий строк з дня прийняття Верховною
Радою України відповідного рішення нову
кандидатуру. У цьому випадку особи, зазна�
чені у ст. 1 Закону, продовжують тимчасово
виконувати покладені на них обов’язки, але
не більше одного місяця [6, 1].

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України
«Про вищу освіту» власник (власники) ново�
створеного вищого навчального закладу
або уповноважений ним (ними) орган (осо�
ба) призначає на умовах контракту викону�
вачем обов’язків керівника вищого навчаль�
ного закладу на термін до проведення
виборів керівника вищого навчального за�
кладу, але не більше ніж на два роки. Згідно
з ч. 4 ст. 40 цього ж Закону керівник вищого
навчального закладу, в якому створено но�
вий факультет, призначає на умовах кон�
тракту виконувачем обов’язків керівника
цього факультету на термін до проведення
виборів керівника факультету, але не більше
ніж на один рік [7, 175, 231].

Закон України «Про судоустрій України»
чітко визначає, що у разі відсутності голови
суду його обов’язки виконують перший
заступник чи заступники (рішення Ради суддів
України від 25 грудня 2009 рок № 102 «Про
практику призначення виконуючими обов’яз�
ки голів судів загальної юрисдикції») [8, 1–2]. 

Закон України «Про прокуратуру» прямо
не регулює призначення виконуючим
обов’язки прокурора чи слідчого, проте да�
не питання визначено наказом Генерального
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прокурора України «Про розподіл обов’язків
між заступниками Генерального прокурора
України», Регламентом Генеральної проку�
ратури України, затвердженим наказом Ге�
нерального прокурора України, а також По�
ложеннями про головні управління, управ�
ління та відділи Генеральної прокуратури
України» [9, 104].

У разі відсутності того чи іншого спе�
ціального закону, який би міг нормативно
врегулювати проблему призначення вико�
нуючого обов’язки, вважаємо за необхідне
визначати умову можливості виконання до�
даткових обов’язків у трудовому договорі.
З огляду на це викликає заінтересованість
позиція професора Н.Б. Болотіної, яка виз�
начає різні види трудового договору. Серед
них – трудові договори про тимчасову робо�
ту, про суміщення професій і посад, а також
трудовий договір з працівником про тимча�
сове виконання обов’язків за вакантною по�
садою [4, 201–202].

У деяких випадках рекомендується вка�
зувати в засновних документах організації
порядок призначення виконуючого обов’яз�
ки. Зокрема, російські судді виходять з то�
го, що в статуті підприємства повинні бути
прямо передбачені повноваження особи,
яка виконує обов’язки керівника (рішення
Федерального арбітражного суду Москов�
ського округу від 9 січня 2004 року у справі
№ КГ�А41/10211�03) [10, 9]. 

Якщо ані статут, ані трудовий договір не
передбачають можливості передачі повно�
важень за відсутності керівника іншій особі,
то для підтвердження повноважень провад�
ження господарської та фінансової діяль�
ності підприємства цьому працівнику дирек�
тор або збори засновників мають оформити
довіреність на здійснення управлінських

функцій. Відповідно до ст. 246 Цивільного
кодексу України (ЦК України) довіреність від
імені юридичної особи видається її органом
або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами, та скріплюється
печаткою цієї юридичної особи. При цьому,
згідно зі ст. 1003 ЦК України у довіреності
мають бути чітко визначені юридичні дії, які
повинен здійснити повірений, а в даному
разі – виконуючий обов’язки керівника [11,
57, 342]

Проте фактично видати доручення мож�
на далеко не завжди, як�от, наприклад, цьо�
го не можна зробити у разі несподіваної
смерті керівника. Тому функціонування ор�
ганізації під час тимчасової відсутності її
керівника найефективніше може бути за�
безпечене лише за умови всебічного закріп�
лення статусу виконуючого обов’язки на за�
конодавчому та локальних рівнях, а також у
трудовому договорі. 

Призначення виконуючого обов’язки
необхідно оформлювати документально,
дотримуючись усіх вимог чинного законо�
давства. Як правило, більшість прийнятих
рішень оформлюються наказом керівника.
Проте, якщо обов’язки тимчасово відсут�
нього працівника виконує штатний заступ�
ник, то наказ на його призначення не
потрібен, оскільки таке заміщення керівника
здійснюється за посадовою інструкцією.

Таким чином, необхідно констатувати,
що у Кодексі законів про працю України
відсутні норми щодо визначення статусу ви�
конуючого обов’язки як окремого інституту.
Відсутність такого визначення в законо�
давстві створює певні проблеми в трудових
правовідносинах, що зумовлює необхідність
виділення інституту виконуючого обов’язки
в рамках трудового права. 

Трудове право
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ЗЗЗЗ
апровадження дієвих механізмів,
спрямованих на протидію корупції,
зниження корупційних впливів на по�

літичну, економічну й соціальну системи Ук�
раїни видається одним із пріоритетних на�
прямів діяльності держави сьогодні. 

Автор у статті акцентує увагу на пробле�
мах класифікації корупції, що у кінцевому
результаті дасть можливість розкрити бага�
тоаспектність досліджуваної проблеми,
сприятиме виокремленню головних на�
прямів подальших досліджень причин та
умов корупції на сучасному етапі і, як наслі�
док, виробленню конкретних правових,
політичних, економічних та інших пропо�
зицій щодо протидії зазначеному анти�
суспільному явищу, його локалізації та міні�
мізації.

Проблема протидії корупційним проявам
була предметом досліджень багатьох науков�
ців, зокрема Ю.В. Бауліна, А.П. Закалюка,
В.С. Зеленецького, М.В. Косюти, М.І. Мель�
ника М.І. Панова, П.М. Панченка, В.І. Попова,
В.Я. Тація, М.І. Хавронюка та інших. 

Метою цієї статті є дослідження корупції
з точки зору її сучасних проявів як на міжна�

родному, так і національному рівні, а також
виділення її форм та видів.

Аналіз численних міжнародних правових
актів, присвячених протидії корупції, по�
глядів вітчизняних і зарубіжних дослідників,
дає підстави для поділу її на окремі види.
Зокрема, Кримінальна конвенція про бо�
ротьбу з корупцією Ради Європи (статті 2–7,
8) та Конвенція Організації Об’єднаних
Націй проти корупції (статті 15–22) виділя�
ють корупцію у державних органах та при�
ватному секторі. Окрім цього, у вказаному
акті ООН та Конвенції цієї ж міжнародної ор�
ганізації проти транснаціональної організо�
ваної злочинності виокремлено внутрішню
та зовнішню корупцію. У свою чергу в науці
автори, предметом дослідження яких були
проблеми протидії аналізованому явищу,
виокремлюють так звані низову та верхівну
(владну) види корупції [1, 17].

Окрім цього, доволі поширеними у теорії
є погляди, відповідно до яких корупція буває
політична й ресурсна (спрямована на отри�
мання відповідних матеріальних чи нема�
теріальних благ або переваг). Зокрема,
М.П. Яблоков наголошує, що політична ко�
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рупція передбачає систематичний підкуп по�
садових осіб законодавчої, виконавчої та су�
дової гілок влади, громадських і політичних
діячів, з метою прийняття ними рішень, які
порушують закон або неписані суспільні нор�
ми, виконання яких, як правило, спрямоване
на користь кримінальних структур [2, 12].

Класифікація корупції здійснюється та�
кож окремими науковцями, виходячи зі сту�
пеня суспільної небезпеки вчинюваних вин�
ними дій [3, 107].

Утім, перш ніж перейти до розкриття ме�
ти цієї статті, слід зазначити, що наведені
положення і міркування дають змогу кла�
сифікувати корупцію за: а) статусом її су�
б’єктів; б) її рівнем; в) територіальним прин�
ципом; г) метою вчинення та ґ) ступенем
суспільної небезпеки корупційних дій.

Так, за статусом суб’єктів можна виділи�
ти корупцію в органах державної влади та
приватному секторі. Перша становить знач�
ну суспільну небезпеку, оскільки загрожує
основам правової держави, правам і свобо�
дам людини та громадянина, демократич�
ному розвитку держави, підриває її автори�
тет у суспільстві, призводить до дестабілі�
зації економіки і тим самим створює загрозу
національній безпеці України. Зокрема, за
даними офіційної статистики, у 2009 році
правоохоронними органами України скла�
дено 4 068 протоколів про корупцію, на�
правлено до суду 1 681 кримінальну справу
стосовно злочинів, пов’язаних із корупцією
[4, 4]. Водночас такий стан протидії корупції
видається не повною мірою адекватним з
огляду на поширеність вказаного явища. На�
самперед ідеться про відсутність фактів (за
деякими винятками) притягнення до юри�
дичної відповідальності осіб – державних
службовців, які займають особливо відпові�
дальне становище (ст. 9 Закону України
«Про державну службу»).

Стосовно корупції у приватному секторі
слід зазначити, що ухваленим Верховною
Радою України Законом України «Про заса�
ди запобігання та протидії корупції» з ураху�
ванням міжнародних стандартів поширено
дію антикорупційних норм крім державної
сфери також і на сферу приватну. Таким чи�
ном, фундаментально змінилося поняття ко�
рупції. Виходячи з нового (розширеного)

його тлумачення, законодавством установ�
люються певні заборони й обмеження, що
стосуються не лише службових осіб, упов�
новажених на виконання функцій держави, а
й, зокрема, посадових осіб інших
підприємств, організацій, установ.

Зазначена новела узгоджується з нор�
мами міжнародного права. Так, Кримінальна
конвенція Ради Європи проти корупції
(статті 7, 8), Конвенція ООН проти корупції
(статті 12, 21) вимагають від держав визнати
злочинною корупцію у приватній сфері.

Крім того, у зв’язку з визнанням держа�
вою необхідності боротьби із корупцією у
приватному секторі до категорії суб’єктів,
що підлягають відповідальності за корупцій�
ні правопорушення, віднесено осіб, які
постійно або тимчасово обіймають посади,
пов’язані з виконанням організаційно�роз�
порядчих чи адміністративно�господар�
ських обов’язків, та осіб, спеціально уповно�
важених на виконання таких обов’язків у
юридичних особах, а також фізичних осіб –
підприємців. 

Важливо, що новий Закон з урахуванням
визнання корупції в приватному секторі виз�
начає суб’єктами запобігання та протидії їй
також підприємства, установи, організації
незалежно від підпорядкованості та форми
власності, їх посадових осіб, а також грома�
дян та об’єднання громадян за їх згодою.

Законом покладено обов’язок вживати
заходів щодо запобігання та протидії ко�
рупції серед керівників органів державної
влади, юридичних осіб, їх структурних під�
розділів. Ним також передбачено, що зазна�
чені суб’єкти у разі виявлення корупційного
правопорушення чи отримання інформації
про вчинення такого правопорушення зо�
бов’язані вжити доступних для них заходів
щодо припинення такого правопорушення та
негайно письмово повідомити про його вчи�
нення спеціально уповноваженого суб’єкта у
цій сфері.

Не менш суспільно небезпечним видом
корупції, визначеним згідно з територіаль�
ним принципом, є її поділ на внутрішньодер�
жавну та міжнародну. У цьому ключі слід за�
значити, що коли визначення першої не
потребує додаткових коментарів (розпов�
сюджується на території однієї держави
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особами, уповноваженими на виконання її
функцій, або у приватній сфері), то на харак�
теристиці міжнародної корупції варто зупи�
нитися детальніше. Так, відповідно до поло�
жень Конвенції ООН проти транснаціональ�
ної організованої злочинності (п. 2 ст. 8),
статей 16 (Підкуп іноземних державних поA
садових осіб і посадових осіб міжурядових
організацій) і 17 (Розкрадання, непраA
вомірне привласнення або інше нецільове
використання майна державною посадовою
особою) Конвенції ООН проти корупції та
статей 5 (Хабарництво іноземних державA
них посадових осіб), 6 (Хабарництво членів
іноземних представницьких органів), 9 (ХаA
барництво посадових осіб міжнародних орA
ганізацій), 10 (Хабарництво членів міжнаA
родних парламентських асамблей), 11 (ХаA
барництво суддів та посадових осіб
міжнародних судів), Конвенції Ради Європи
про корупцію у контексті кримінального пра�
ва, з одного боку, виділяються корупційні дії,
що вчиняються посадовими особами, упов�
новаженими на виконання функцій міжна�
родних організацій, парламентських органів
і міжнародних судів, з другого – посадовими
особами іноземних держав, або спільна ко�
рупційна діяльність осіб, які обіймають
відповідні державні посади і є громадянами
різних країн.

У цьому ключі прогресивним і своєча�
сним вбачається ухвалення Верховною Ра�
дою України пакета антикорупційних законів,
якими, зокрема, суб’єктами корупційних
діянь визнано посадових осіб іноземних дер�
жав (осіб, які обіймають посади в законодав�
чому, виконавчому, адміністративному або
судовому органі іноземної держави, а також
будь�яких осіб, які здійснюють функції держа�
ви для іноземної держави, зокрема для дер�
жавного органу або державного підпри�
ємства), а також посадових осіб міжнародних
організацій (працівників міжнародної ор�
ганізації чи інших осіб, уповноважених такою
організацією діяти від її імені).

Цей вид корупції становить серйозну за�
грозу з огляду на можливість зрощення ве�
ликого капіталу та посадових осіб найвищо�
го державного рангу і учасників транс�
національних злочинних організацій. За
допомогою таких суспільно небезпечних

зв’язків здійснюється легалізація значних
сум коштів, здобутих злочинним шляхом,
вчиняється ухилення від сплати податків то�
що. Крім того, міжнародні корпорації через
протиправні зв’язки з представниками вла�
ди та всупереч встановленому національ�
ним законодавством порядку використову�
ють державні кредити, заподіюючи тим са�
мим значної шкоди фінансовим інтересам
цілих держав. Цьому сприяє глобалізація
економіки й розвиток комунікативних
зв’язків, що у свою чергу має наслідком та�
кож вирішення політичних питань на користь
вказаних груп [5, 92–93].

Наступний вид корупції, визначений за
суб’єктами її вчинення, передбачає так звані
низову і верхівну (владну) корупцію.

Численні дослідження, а також резуль�
тати офіційної статистики свідчать, що в Ук�
раїні найбільш поширені порушення антико�
рупційного законодавства саме серед служ�
бовців середнього та нижчого рівнів. Це
пояснюється кількома важливими аспекта�
ми. Перший полягає у недосконалості нор�
мативно�правової бази, яка регулює значну
частину відносин у суспільстві. Інший – у то�
му, що більшість функцій держави вико�
нується власне вказаними посадовими осо�
бами, які до того ж, в силу покладених на них
обов’язків, безпосередньо контактують з
громадянами, виконуючи владні повнова�
ження. Зазначеним видом корупції найбільш
уражені сфери медицини та освіти, право�
охоронна система і діяльність органів місце�
вого самоврядування. Проте найбільша
шкода інтересам держави завдається у ре�
зультаті безпосереднього зв’язку «низової»
корупції з тіньовою економікою та ухилен�
ням від сплати податків і інших обов’язкових
платежів.

У свою чергу «верхівна» корупція харак�
теризується: а) високим соціальним стату�
сом її суб’єкта (особи, які обіймають посади
у центральних органах виконавчої влади,
керівники органів місцевого самоврядуван�
ня, політичні діячі тощо); б) виключною ла�
тентністю такого роду діянь; в) значною ма�
теріальною та моральною шкодою; г) втра�
тою іміджу України у світі.

З метою забезпечення реалізації повно�
важень, пов’язаних із виконанням функцій
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держави, вказані особи наділені правами,
які надають можливість використовувати та
розподіляти значні матеріальні і нема�
теріальні ресурси, приймати рішення та
нормативно�правові акти, якими регу�
люється чимала частина суспільних відно�
син у багатьох сферах. Суб’єкти так званої
«владної» корупції, користуючись своїм ста�
тусом і недостатнім контролем із боку
суспільства, а також складністю процедури
вироблення, прийняття та реалізації уп�
равлінських рішень мають можливість діяти
конфіденційно і завуальовано. Високий про�
фесійний та інтелектуальний рівень ор�
ганізаторів і учасників аналізованого виду
корупції, високі владні повноваження дають
змогу вдосконалювати, видозмінювати її
прояви, ускладнюючи тим самим захисні
механізми. У результаті корупція цього виду
постійно пристосовується до зовнішніх і
внутрішніх умов, врешті�решт стаючи ла�
тентною. Негативні наслідки «верхівної» ко�
рупції проявляються не лише всередині
країни, вони підривають престиж України за
її межами. 

Варто зазначити, що між «низовою» та
«верхівною» корупцією у багатьох випадках
виникає взаємозалежність, спільність ор�
ганізаційного та соціально�психологічного
характеру. Це дає підстави виділяти також
«вертикальну» корупцію, яка об’єднує за�
значені види корупції, що свідчить про пе�
рехід корупції до високоорганізованих
форм, таких як корупційні організації [6, 43].

Розглядаючи питання «верхівної» ко�
рупції, варто окремо зауважити, що мотива�
ми її суб’єктів не завжди буває користь.
Рушійною силою такого роду діянь можуть
бути й виключно політичні міркування, і це
підтверджує тезу про тісний взаємозв’язок
«верхівної» і політичної корупції, про що йти�
меться далі.

Поділ корупції за спеціальною метою
вчинення діянь, що охоплюються зазначе�
ним поняттям, становить не менший інтерес
з точки зору вироблення напрямів протидії і
локалізації даного явища. Отже, у цьому
ключі йдеться про ресурсну і політичну ко�
рупцію. Так звана ресурсна (чи економічна)
корупція є домінуючою у нашому суспіль�
стві. Вона являє собою сукупність різного

роду дій, спрямованих на заволодіння, роз�
поділ, перерозподіл ресурсів, доступ до
яких отримують суб’єкти владних повнова�
жень у зв’язку з виконанням покладених на
них завдань. Головна її мета може полягати
як в особистому збагаченні, так і вчиненні
дій в інтересах певних груп та злочинних ор�
ганізацій. На вищому рівні цей вид корупції
також тісно пов’язаний з політичною ко�
рупцією. 

Відзначаючи особливу небезпечність
розглядуваних злочинних проявів, які при�
зводять до підриву національної економіки,
посилення ризиків ставлення їх у залежність
від інтересів транснаціональних компаній та
організацій, міжнародним співтовариством
вживаються захисні заходи, спрямовані на�
самперед на встановлення відповідальності
представників органів виконавчої і законо�
давчої гілок влади за відповідні діяння. 

Національним законодавством за вчи�
нення більшості названих форм антисуспіль�
ної діяльності передбачено кримінальну від�
повідальність. Водночас окрім традиційних
актів злочинної поведінки, таких як хабар�
ництво, зловживання службовим станови�
щем, службове підроблення, привласнення,
розтрата майна або заволодіння ним шля�
хом зловживання службовим становищем,
видається за доцільне передбачити також
кримінальну відповідальність за лобізм, про�
текціонізм, у тому числі з метою розподілу чи
перерозподілу державної власності, підтри�
мання недобросовісної конкуренції, сумі�
щення державної служби з діяльністю, що
має на меті одержання прибутку, та ін. Таким
чином, вжиття додаткових превентивних за�
ходів, чітко визначивши на законодавчому
рівні об’єктивні і суб’єктивні ознаки пе�
релічених дій, сприяло б посиленню протидії
зазначеним антисуспільним актам поведін�
ки, вчинюваним особами, що займають
особливо відповідальне становище.

Наступним видом корупційної діяль�
ності, визнаної за своїми негативними
наслідками найбільш небезпечною і при
цьому залишаючись латентною, є політична
корупція. З цього приводу В.В. Лунєєв за�
значає, що політична корупція – реальний і
сильнодіючий фактор, який підриває основ�
ні принципи демократії. «Влада – гроші –
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влада – власність» зав’язані в один пороч�
ний вузол, де більшість державних структур
діють на комерційній основі, політична ко�
рупція створює надзвичайну небезпеку [7,
71]. Проникнення корумпованих і криміна�
льних осіб у владу призводить до зниження
рівня довіри до неї, громадяни перестають
вірити процедурі її формування; спостері�
гається відчуження влади від суспільства та
громадських інститутів; девальвується зна�
чення права та закону як інструментів регу�
лювання громадського життя [8, 73–75]. 

Таким чином, політична корупція безпо�
середньо проникає у життя суспільства, її
мотивами виступають намагання окремих
груп, організацій та їх представників заво�
лодіти владою, утримати її чи перероз�
поділити сфери впливу у державі. 

З цього приводу А.П. Закалюк, розгля�
даючи питання Державної антикорупційної
політики, справедливо зазначав, що за від�
сутності згаданого основоположного доку�
мента на високому рівні ставляться у якості
завдань нерідко небажані, суперечливі, іноді
необґрунтовані й шкідливі політичні вказів�
ки, котрі у нинішніх умовах є ще більш неба�
жаними, коли державно�правова сфера все
більше виглядає як політика окремих мож�
новладців та наближених до них олігархічних
кіл, здійснювана у боротьбі за владу, що ста�
вить під загрозу переродження і навіть існу�
вання України як незалежної, суверенної
держави [9, 122–123]. 

До корупційних діянь політичного спря�
мування, виходячи з положень законодавст�
ва про кримінальну відповідальність, на сьо�
годні можна віднести окремі суспільно не�
безпечні діяння, передбачені Розділом V
Особливої частини Кримінального кодексу
України «Злочини проти виборчих, трудових
та інших особистих прав і свобод людини і
громадянина». Водночас багато дій, що без�
посередньо характеризують політичну ко�
рупцію, не передбачені законодавством про
кримінальну відповідальність.

У зв’язку із цим в науці дискусійними за�
лишаються питання, які ж дії варто вважати
політичною корупцією. Зокрема, одні вчені
вважають такими лобіювання інтересів
політичних чи фінансових груп при прийнятті
законодавчих та інших нормативно�право�

вих актів; надання державних фінансових і
інших матеріальних ресурсів до виборчих
фондів окремих кандидатів від політичних
сил; фінансування за рахунок тіньового сек�
тору економіки виборчої кампанії або інших
політичних проектів [10, 180–184]. Інші –
створення владними структурами вищого
рівня для підпорядкованих їм органів дер�
жавної влади «пільгових» умов за політичну
підтримку [11, 48–55].

Видається, усі перелічені міркування за�
слуговують на увагу і свідчать про підвищену
суспільну небезпеку вказаних діянь. 

Однією з найбільш поширених форм
політичної корупції у теорії та національному
законодавстві називається перешкоджання
діяльності суб’єктів виборчого процесу. Так,
у ст. 157 Кримінального кодексу України
(КК України) злочинними визнано діяння,
що полягають у перешкоджанні вільному
здійсненню громадянином свого виборчого
права або права брати участь у референ�
думі, поєднані з підкупом.

Разом із тим вказаною нормою криміна�
льно караними визначено діяння, пов’язані з
підкупом членів: а) виборчих дільниць;
б) ініціативної групи референдуму; в) комісії
з референдуму; г) ініціативної групи рефе�
рендуму або ґ) офіційного спостерігача при
виконанні ними своїх повноважень.

Окремо під охорону закону про криміна�
льну відповідальність законодавцем постав�
лено суспільні відносини щодо недопущен�
ня надання фінансової (матеріальної) під�
тримки у великому розмірі для проведення
виборчої кампанії кандидату, політичній
партії (блоку), з порушенням встановленого
законом порядку, шляхом передачі грошо�
вих коштів або матеріальних цінностей на
безоплатній основі чи за необґрунтовано за�
ниженими розцінками, виготовлення або
поширення агітаційних матеріалів, не опла�
чених з виборчого фонду чи оплачених з ви�
борчого фонду за необґрунтовано заниже�
ними розцінками, або оплати виготовлення
чи поширення таких матеріалів (ч. 1 ст. 159�1
КК України). У свою чергу частиною другою
вказаної статті до злочинних віднесені діян�
ня, що полягають в умисному використанні у
великому розмірі фінансової (матеріальної)
підтримки в здійсненні виборчої кампанії
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кандидата, політичної партії (блоку) канди�
датом, його уповноваженим представни�
ком, довіреною особою кандидата чи упов�
новаженою особою з порушенням встанов�
леного законом порядку

Отже, чималу кількість проявів корупції
вітчизняним законодавцем криміналізова�
но, що свідчить про виконання Україною
взятих на себе зобов’язань у вказаній сфері. 

Віднесення до самостійної групи дій, які
утворюють так звану політичну корупцію,
дає можливість виокремити обов’язкові
ознаки вказаної антисуспільної поведінки.
Зокрема, її невід’ємними ознаками виступа�
ють: а) спеціальна мета, яка полягає в отри�
манні, посиленні або перерозподілі держав�
ної влади; б) спосіб досягнення вказаних
цілей, що суперечить інтересам держави і
суспільства. 

Як зазначено на початку статті, кла�
сифікація корупції може здійснюватися та�
кож за ступенем суспільної небезпечності
дій, що її характеризують. Виходячи з
аналізу наукових джерел, міжнародних пра�
вових актів та чинного законодавства, ко�
рупція розглядається, з одного боку, як мо�
ральне відхилення, з другого – власне як ко�
рупційне правопорушення. У широкому
розумінні до останніх відносять цивільно�
правові делікти, дисциплінарні проступки,
адміністративні правопорушення і злочини.

Характеризуючи частину корупційних
дій як певний вид моральних відхилень, слід
зазначити, що вони наділені усіма ознаками
корупційних правопорушень, але через не�
значну суспільну небезпеку для держави і
суспільства не підпадають під дію цивільно�
го, адміністративного чи кримінального за�
конодавства, хоча у загальному розумінні є
поведінкою особи, що має заслуговувати на
моральний осуд. На думку М.І. Мельника, в
основі названих корупційних дій лежать такі
вікові традиції взаємодії у суспільстві, як
«послуга за послугу», do ut des («даю, щоб ти
дав») [12, 34]. Окрім цього, непоодинокими
є випадки, коли частина корупційних проявів
не вважається суспільством певним
моральним відхиленням [13, 73–83], особ�
ливо з огляду на недосконалість вітчизняної
нормативно�правової бази, бюрократизм,
складність податкової і дозвільної систем

тощо. Незважаючи на парадоксальність вка�
заної ситуації з точки зору права, корупційні
відносини в окремих випадках, так би мови�
ти, схвально сприймаються окремими гро�
мадянами.

Слід зазначити, що нерідко корупційні
моральні відхилення, як і корупційні право�
порушення, є наслідком конфлікту інтересів,
тобто обставин, котрі сприяють корупцій�
ним діям внаслідок виникнення протиріч між
приватними інтересами особи та її службо�
вими повноваженнями. У Законі України
«Про засади запобігання та протидії ко�
рупції» зроблено спробу врегулювати вка�
зані відносини. Видається, що реалізація
повною мірою його ст. 11 посилила б запо�
біжні заходи протидії корупційним проявам.
Ідеться, зокрема, про прийняття Кодексу
поведінки державних службовців. Адже, як
зазначено в Концепції адаптації інституту
державної служби в Україні до стандартів
Європейського Союзу, з огляду на стра�
тегічне завдання України щодо здійснення
системних перетворень реальних переду�
мов для вступу до Євросоюзу, наближення
державної служби до загальноприйнятих
засад для країн – членів ЄС набуває особли�
во актуального значення. Комітет Міністрів
Ради Європи 11 травня 2000 року ухвалив
Рекомендацію № R (2000)10, відповідно до
якої урядам держав�членів запропоновано
ухвалювати національні кодекси поведінки
посадовців на основі Типового кодексу по�
ведінки посадовців органів державної влади
та місцевого самоврядування, доданого до
цієї Рекомендації. Таким чином, запровад�
ження вказаних кодексів сприяло б зростан�
ню довіри суспільства та громадян до дер�
жавної служби; підвищенню авторитету дер�
жавної служби та репутації державних
службовців; забезпеченню ефективного
здійснення завдань і функцій державних ор�
ганів; запобіганню корупції у державних ор�
ганах; розширенню можливостей впливу
громадськості на оцінку і якість діяльності
державних органів; інформуванню фізичних
та юридичних осіб про поведінку, яку вони
вправі очікувати від державних службовців.

Наступну і, власне, основну групу ко�
рупційних проявів утворюють корупційні
правопорушення. На думку деяких дослід�
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ників, під корупційними правопорушеннями
слід розуміти дії посадових осіб, які реалізу�
ють протиправну змову з іншими фізичними
чи юридичними особами шляхом їх підкупу
[14, 58]. Більш вдалим вважаємо визначен�
ня, закріплене у Законі України «Про засади
запобігання та протидії корупції», відповідно
до якого (з урахуванням інших положень За�
кону) корупційне правопорушення – це
умисне діяння, що містить ознаки корупції
(тобто використання особою наданих їй
службових повноважень та пов’язаних із
цим можливостей з метою одержання не�
правомірної вигоди (тобто грошових коштів
або іншого майна, переваг, пільг, послуг ма�
теріального або нематеріального характеру,
що їх обіцяють, пропонують, надають або
одержують безоплатно чи за ціною, нижчою
за мінімальну ринкову, без законних на те
підстав), або прийняття обіцянки/пропозиції
такої вигоди для себе чи інших осіб, або
відповідно обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди такій особі, або на її
вимогу іншим фізичним чи юридичним осо�
бам з метою схилити цю особу до проти�
правного використання наданих їй службо�
вих повноважень та пов’язаних із цим мож�
ливостей; вчинене особою, зазначеною у
ч. 1 ст. 2 Закону, за яке встановлено
кримінальну, адміністративну, цивільно�
правову та дисциплінарну відповідальність).
Слід зазначити, що вказані положення пов�
ною мірою узгоджуються із антикорупційни�
ми європейськими стандартами і спрямо�

вані на виконання Україною міжнародних зо�
бов’язань у сфері протидії корупції.

Таким чином, важливу роль у протидії
корупційним правопорушенням відведено
інституту відповідальності за них. Свідченням
цього є спрямованість Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції».

Зокрема, важлива роль у протидії ко�
рупційним правопорушенням належить
адміністративному законодавству. Но�
вацією стало виділення корупційних
адміністративних правопорушень в окремій
главі Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КУпАП), а саме, главі 15�Б
«Корупційні адміністративні правопорушен�
ня», що містить 13 складів правопорушень.
Наслідком вчинення таких правопорушень
відповідно до нового законодавства стало
накладення штрафу, а також конфіскація не�
законно одержаної неправомірної вигоди.

Загалом, підбиваючи підсумки цієї
статті, необхідно зазначити, що в сучасних
умовах корупція є явищем багатогранним,
яке можна характеризувати залежно від ста�
тусу її суб’єктів, мети вчинення корупційних
дій, ступеня суспільної небезпеки, а також
за територіальним принципом. Така кла�
сифікація сприяє виробленню пропозицій,
спрямованих на уникнення протиріч і колізій
між різними галузями права, якими перед�
бачається відповідальність за корупційні
прояви різних видів, дає можливість розме�
жувати різні види корупційних діянь, а отже,
і відповідальність за їх вчинення.
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ПППП
роцес реформування і розвитку
Збройних Сил України, відбуваю�
чись у непростих соціально�еконо�

мічних умовах сьогодення, потребує постій�
ної уваги з боку працівників органів прокура�
тури до питань додержання законності й
правопорядку у військах. 

Проведені перевірки дійсно свідчать
про наявність певних проблем в армійсько�
му середовищі, що негативно впливають на
стан законності та правопорядку, а також на
криміногенну обстановку в цілому.

За дев’ять місяців поточного року в усіх
військових формуваннях держави зареє�
стровано 778 злочинів, що на 18% більше, ніж
за аналогічний період минулого року (659).
Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів
збільшилась з 240 до 244 (+2%).

Особливо турбує збільшення числа вій�
ськових злочинів, кількість яких зросла з 330
до 414, або на 25%. Серед них найбільш
розповсюдженими залишаються нестатутні
взаємовідносини між військовослужбовця�
ми (зросли з 88 до 113, або на 28%) та ухи�
лення від військової служби (з 61 до 82, або
на 34%). 

На тлі певних економічних труднощів, че�
рез які проходить наше суспільство, набули
поширення злочини щодо заволодіння
військовим майном (з 74 до 106, або на 43%).

У вчиненні злочинів взяли участь 166 офі�
церів, майже кожен п’ятий із осіб, які вчини�
ли злочини. 

Необхідно зазначити, що діяльність вій�
ськових прокуратур упродовж поточного ро�
ку здійснювалась у тісній співпраці з органа�
ми військового управління. Спільні зусилля

зосереджувались на вирішенні насамперед
тих проблем, що були визначені Генераль�
ним прокурором України як першочергові, а
це, безумовно, збереження військового
майна, зброї, боєприпасів, цільове викорис�
тання бюджетних коштів, земель оборони та
соціальний захист військовослужбовців.

Немало поставлених завдань вже вико�
нано. Так, за результатами розгляду актів
прокурорського реагування в усіх військових
формуваннях держави тільки за дев’ять міся�
ців цього року до дисциплінарної відпові�
дальності притягнуто понад 7,1 тис. службо�
вих осіб, відшкодовано 69,7 млн грн, з них до
бюджету – понад 12 млн грн. З метою захис�
ту інтересів громадян та держави в судах за�
доволено понад 3 тис. позовів прокурорів на
загальну суму 113,2 млн грн, у тому числі до
бюджету – на 21,9 млн гривень.

Військовими прокурорами за 9 місяців
поточного року направлено до суду з обви�
нувальним висновком 757 кримінальних
справ, з них 109 – з ознаками корупції. 

Органи прокуратури приділяють постій�
ну увагу додержанню законодавства щодо
збереження військового майна. 

Результати проведених перевірок свід�
чать про відсутність його належного обліку
та недбале ставлення окремих службових
осіб до виконання обов’язків, що призво�
дить до розукомплектування техніки, нестач
матеріальних цінностей. 

Понад те, в окремих військових частинах
службові особи, відповідальні за збережен�
ня військового майна, самі стають на зло�
чинний шлях, викрадаючи матеріальні цін�
ності.
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Зокрема, у військовій частині А1778
(м. Ужгород)унаслідок систематичного роз�
крадання палива виникла нестача на суму
213 тис. грн. З метою продовження злочин�
ної діяльності та приховування цього факту
заступником командира частини майором
О.В. Стороженком та начальником складу
прапорщиком О.Ю. Бєлібовим побудовано
в резервуарах цегляну стіну для утворення
хибного об’єму, а також підроблено бухгал�
терські документи. Зазначені особи засуд�
жені.

Особливе занепокоєння викликають
факти розкрадань бюджетних коштів служ�
бовцями, які насамперед повинні контролю�
вати законність їх використання. 

Так, начальник фінансово�економічної
служби зенітно�ракетної бригади майор Г. уп�
родовж 2006–2007 років за підробленими
документами та шляхом шахрайства заво�
лодів грошовими коштами, які призначались
на виплату грошового забезпечення військо�
вослужбовцям і громадянам, у сумі понад
1,2 млн грн. Найближчим часом цю криміна�
льну справу буде направлено до суду.

Не менш важливе питання додержання
законодавства при утилізації боєприпасів,
забезпеченні життєдіяльності баз, складів
та арсеналів Збройних Сил України, а також
зберіганні компонентів рідкого ракетного
палива.

Перевірки з цих питань військовими про�
курорами проводяться регулярно, здійсню�
ється відповідне реагування. Встановлено,
що, на жаль, значна частина арсеналів, баз
та складів не забезпечують гарантоване
збереження зброї і боєприпасів, а їх техніч�
ний стан не відповідає встановленим вимо�
гам. Окремі сховища досягли граничних
термінів експлуатації, стан системи сигналі�
зації і огорожі не виключає можливість про�
никнення сторонніх осіб на територію, що
охороняється. Потребує зміни велика кіль�
кість укупорки, яка унаслідок незахищеності
від впливу атмосферних опадів прийшла у
непридатний стан, що призводить до її
падіння і скупчення боєприпасів на ґрунті.

Основна причина порушень криється у
відсутності належного фінансування за�
ходів, передбачених Програмою живучості
та Державною програмою утилізації звичай�
них видів боєприпасів, не придатних для по�
дальшого використання і зберігання.

Усі добре пам’ятають техногенні катаст�
рофи, що сталися на артилерійських базах

біля села Новобогданівка Запорізької об�
ласті та станції Лозова Харківської області.

Окрім цього виявлено порушення зако�
нодавства з боку службових осіб щодо забез�
печення збереження стрілецької зброї та
боєприпасів. Ідеться не тільки про неналежне
виконання службових обов’язків, а й про фак�
ти корупційної діяльності посадових осіб.

Так, командир військової частини А2920
(м. Вознесенськ Миколаївської області)
полковник Г. з підлеглими систематично ви�
крадав з метою збуту вогнепальну зброю і
боєприпаси. Внаслідок їх злочинної діяль�
ності з військової частини викрадено понад
800 одиниць вогнепальної зброї (автомати,
кулемети, пістолети та інше), яку реалізова�
но стороннім особам. Крім цього, безпосе�
редньо Г. викрадено 600 біноклів. Усі чотири
учасники цього угруповання під час слідства
були заарештовані. Кримінальна справа у
червні поточного року Генеральною проку�
ратурою України направлена до суду. Роз�
гляд справи у суді триває. 

Практично щоденно приділяється увага
також забезпеченню законності при викори�
станні земель оборони, виявляються не
тільки порушення, а й злочинна діяльність
службових осіб.

Ось лише один приклад. Директором
філії Центрального спеціалізованого буді�
вельного управління «Укроборонбуд» М.
протягом 2006–2009 років комерційним
структурам незаконно відчужено 27 об’єктів
нерухомості військових містечок загальною
вартістю 101 млн грн. Кримінальна справа
стосовно М. 31 травня цього року з обвину�
вальним висновком направлена до суду. Теж
на даний час розглядається судом. 

Посилено нагляд за додержанням кон�
ституційних прав і свобод громадян, у тому
числі щодо збереження життя і здоров’я
військовослужбовців та боротьби з так зва�
ною «дідівщиною» в армії.

Від нестатутних взаємовідносин між вій�
ськовослужбовцями у закінчених криміналь�
них справах за 9 місяців поточного року пост�
раждало 209 осіб. Для порівняння: у минуло�
му році – 206. В окремих військових частинах
мали місце випадки систематичного трива�
лого насильства, у тому числі групою осіб. 

Так, засуджено солдата 229 об’єднаного
центру забезпечення Командування сил
підтримки М.Ю. Крамаренка, який упродовж
січня–лютого 2010 року побив 6 співслуж�
бовців. Таке казармене хуліганство виявле�
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не військовою прокуратурою Київського
гарнізону. За аналогічні злочини, вчинені
групою осіб, засуджені матроси окремої
бригади військ берегової охорони ВМС Ук�
раїни М.В. Москалець та І.І. Хайбулаєв.

На щастя, у цьому році не було випадків
загибелі військовослужбовців через неста�
тутні відносини, однак попередити настання
тяжких наслідків від застосування насильства
у військових колективах, на жаль, не вдалось. 

Зокрема, 9 березня 2010 року солдат
354 навчального механізованого полку
169 навчального центру Сухопутних військ
М.С. Борецький побив свого співслужбовця
І.Р. Блажківку, завдавши останньому тяжкі
тілесні ушкодження, а саме розрив селе�
зінки. Зловмисника засуджено. 

Одним із грубих порушень прав військо�
вослужбовців строкової служби є як неста�
тутні відносини між ними, так і насильство
командирів щодо підлеглих, причому зі
смертельним наслідком.

Командир мінометної батареї військової
частини А0666 (м. Одеса) капітан В.П. Кар�
пов неодноразово застосовував насильство
до військовослужбовців, а будучи черговим
частини, глузуючи з солдата строкової служ�
би А.О. Морозова, направляв на останнього
пістолет та натискав на спусковий гачок,
імітуючи постріли. Після цього він, демонст�
руючи жорстокість та цинізм, передав сол�
дату зброю та в наказовій формі запропону�
вав застрелитися. Внаслідок зазначеного
військовослужбовець загинув. 

У березні поточного року В.П. Карпова
засуджено до 8 років позбавлення волі.
Державним обвинувачем на зазначений ви�
рок суду 13 квітня 2010 року внесено ка�
саційне подання у зв’язку з м’якістю пока�
рання та невірною кваліфікацією дій підсуд�
ного. З тих самих причин подані також
скарги родичів загиблого. 

Набуває загрозливих масштабів про�
блема ухилень від військової служби.
Кількість таких злочинів у Збройних Силах
України в поточному році порівняно з ана�
логічним періодом минулого року зросла на
83% (з 42 до 77). 

Так, у бригаді тактичної авіації команду�
вання Повітряних Сил старшина роти за ви�
нагороду підробляв документи про направ�
лення військовослужбовців на лікування до
госпіталю, а насправді незаконно відпускав їх
з розташування частини додому на строк по�
над 10 діб. До кримінальної відповідальності

за ухилення від військової служби у цій час�
тині уже притягнуто 6 військовослужбовців.
Вирішується питання про порушення кримі�
нальної справи стосовно старшини роти.

За 9 місяців поточного року до суду
направлено з обвинувальним висновком
33 кримінальні справи про злочини щодо
хабарництва. Як і раніше, більшість виявле�
них злочинів, пов’язаних із хабарництвом,
скоєно працівниками військових комісаріа�
тів. Вже у поточному році засуджені началь�
ник комплектування Нікопольського ОГВК
Дніпропетровської області майор А.В. Бу�
люк та провідний спеціаліст Чутівського РВК
Полтавської області І.Т. Свистун за отриман�
ня від призовників хабара через надання
відстрочки від призову.

Водночас грішать такими вчинками й
офіцери у військах. З�поміж інших до суду з
обвинувальним висновком за одержання ха�
барів направлені справи стосовно заступни�
ка командира окремого механізованого ба�
тальйону з виховної роботи майора П., який
отримав 800 грн за надання звільнення з
розташування частини від молодшого сер�
жанта Ш.; командира окремого авто�
мобільного батальйону С., який одержав від
громадянина М. хабар у сумі 2000 грн за на�
дання в оренду автокрану військової части�
ни; командира військової частини Р., який
одержав від підприємця С. хабар у сумі
2300 грн за отримання дозволу здійснювати
торгівлю на території частини. 

Нерідко з метою створення видимої
благополучної обстановки у підпорядкова�
них підрозділах окремі командири стають на
шлях приховування злочинів, учинених
підлеглими. 

Так, командир 56 комендатури охорони
й обслуговування штабу ВМС Збройних Сил
України майор Х. приховав факт самовільно�
го залишення частини підлеглим матросом
О.Г. Нікітіним. Через приховування злочину
його засуджено. За аналогічні порушення
закону до суду направлено для розгляду
кримінальні справи стосовно інших 5 коман�
дирів частин Збройних Сил, які не повідоми�
ли про злочини, вчинені підлеглими, та не
порушили за цими фактами кримінальні
справи.

Мають місце окремі випадки скоєння та�
ких злочинів співробітниками спеціального
правоохоронного органу, покликаного за�
безпечувати додержання законності та по�
переджати злочини у військах.
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Так, вироком військового місцевого су�
ду Ужгородського гарнізону засуджено на�
чальника відділення Військової служби пра�
вопорядку підполковника В.В. Софілканича
через отримання хабара в сумі 700 доларів
США за приховування факту вчинення до�
рожньо�транспортної пригоди майором
А.Р. Костиком. 

Поширеними у військах залишаються
порушення військовими посадовими особа�
ми вимог Закону України «Про боротьбу з
корупцією». 

Відповідно до складених військовими
прокурорами протоколів про вчинення
корупційних діянь судами притягнуто до
адміністративної відповідальності понад
240 службових осіб, із яких більшість офі�
церів, 6 командирів військових частин. 

Переважна більшість таких порушень
полягають у протиправному використанні
командирами праці підлеглих для одержан�
ня матеріальних благ. Наприклад: за викори�
стання роботи підлеглих солдат строкової
служби для власних потреб (ремонту авто�
мобіля, будівництва гаража, виконання
робіт на користь сторонніх осіб) притягнуто
до адміністративної відповідальності за�
ступників командирів різних військових час�
тин з озброєння підполковників, а саме
О.В. Кудіна, О.Д. Лося, командира баталь�
йону підполковника І.Є. Пейзанка. 

Не менш важливе питання забезпечення
Збройних Сил та інших військових форму�
вань особовим складом. 

Нещодавно проведеними перевірками
додержання вимог Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» ви�
явлені численні порушення. Найбільш поши�
реними залишаються безпідставне надання
призовними комісіями військкоматів від�
строчки громадянам України призову на
строкову військову службу, непритягнення
до відповідальності громадян за порушення
законодавства про військовий обов’язок і
військову службу, що створює атмосферу
безкарності серед юнаків призовної молоді.
На всі виявлені порушення прокурори реагу�
вали гостро. 

Окрім того, Генеральною прокуратурою
України внесено протест Кабінету Міністрів
України на розділ VII постанови Кабінету
Міністрів України від 21 березня 2002 року
№ 352 з вимогою привести цю постанову у
відповідність до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу». 

Органи військової прокуратури і в по�
дальшій діяльності зосереджуватимуть ос�
новні зусилля на вирішенні тих проблем, на
які зверталась увага Генерального прокуро�
ра України О.І. Медведька, у тому числі на
розширеному засіданні колегії від 22 липня
2010 року при обговоренні підсумків роботи
органів прокуратури у першому півріччі по�
точного року.

Особовий склад прокуратур в змозі їх
вирішити та забезпечити належний нагляд
за додержанням законів у військових фор�
муваннях держави.
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Юрій ВІЙТЄВ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ

Резюме

Проаналізовано діяльність органів військової прокуратури за дев’ять місяців 2010 року щодо заA
ходів зі зміцнення законності й правопорядку у військових формуваннях держави, підвищення ефекA
тивності боротьби зі злочинністю, насамперед корупцією.

Юрий ВИЙТЕВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Резюме

Проанализирована деятельность органов военной прокуратуры за девять месяцев 2010 года, каA
сающаяся мер укрепления законности и правопорядка в военных формированиях государства, повыA
шения эффективности борьбы с преступностью, прежде всего коррупцией.

Yuriy VIYTYEV

CURRENT TENDENCIES OF MILITARY PROSECUTOR'S OFFICE ACTIVITY

Summary

Military prosecutor's office activity within nine months of 2010 connected with lawfulness and nomocraA
cy consolidation in military formations, increase of crime struggle effectiveness first of all corruption fight are
analyzed in the article.



ЗЗЗЗ
емля є основним національним багат�
ством, що перебуває під особливою
охороною держави. Право власності

на землю гарантовано ст. 14 Конституції
України. Розвиток різних форм власності та
господарювання на землі без суворого
й надійного державного контролю, недо�
сконалість відповідної законодавчої бази
призводять до споживацького ставлення до
землі, розуміння її як об’єкта перепродажу
та легкого збагачення. Вказані обставини
вимагають від прокурорів постійного ціле�
спрямованого нагляду з метою виявлення
нових незаконних схем, насамперед із за�
стосуванням адміністративного ресурсу, за�
безпечення захисту інтересів держави та ок�
ремих громадян. 

Суперфіцій як форма права на чужі речі
виник у період класичного римського права
у зв’язку з появою великих приватних зем�
леволодінь, власники яких були неспро�
можні їх обробляти. Це, в свою чергу, зумо�
вило розвиток довгострокової оренди,
оскільки звичайна оренда не забезпечувала
належний захист інтересів орендаря від по�
сягань власника та третіх осіб.

Суперфіцій як речове право виник у ре�
зультаті спорудження будівлі на чужій зе�
мельній ділянці. Згідно з нормами римсько�
го приватного права власником будь�якої
забудови автоматично ставав власник зе�
мельної ділянки, оскільки діяв принцип «вбу�
доване в землю йде слідом за нею». Су�
перфіцій регулював відносини особи, яка на
договірній основі звела будівлю для власних

потреб на земельній ділянці, що перебувала
у власності іншої особи або міської общини.
Договір передачі земельної ділянки під за�
будову спочатку розглядався як звичайний
договір оренди, за яким наймач мав тільки
зобов’язальну вимогу до власника; згодом
він був відокремлений з ряду звичайних ко�
роткострокових орендних договорів у такі,
за якими наймач отримував речове право.

Право користування чужою земельною
ділянкою для забудови (у науковій літературі
ще іменується як «право забудови», або су�
перфіцій) – це право довгострокового, відчу�
жуваного і спадкового володіння земельною
ділянкою як будівельною площею за винаго�
роду. У Земельному кодексі України це право
прямо не згадується, хоча у ряді статей пе�
редбачено право землекористувачів споруд�
жувати жилі будинки, виробничі та інші будів�
лі й споруди (ст. 95). У Цивільному кодексі Ук�
раїни йому присвячено окрему главу 34. 

Згідно з ч. 1 ст. 413 Цивільного кодексу
України (ЦК України) власник земельної
ділянки має право надати її у користування
іншій особі для будівництва промислових,
побутових, соціально�культурних, житлових
та інших споруд і будівель (суперфіцій). Час�
тиною 2 цієї ж статті визначено права іншого
учасника даних відносин: право землекори�
стувача на відчуження або передачу у по�
рядку успадкування права користування зе�
мельною ділянкою, наданою йому для забу�
дови. Фактично саме у ч. 2 та ч. 3 ст. 413 ЦК
України розкривається поняття суперфіцію
як встановленого на визначений або на не�
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визначений строк відчужуваного і успадко�
вуваного права користування чужою зе�
мельною ділянкою для забудови.

З цього випливає, що суперфіцій як пра�
во користування земельною ділянкою може
мати постійний характер. Це в принципі су�
перечить положенням земельного законо�
давства, де визначено обмежене коло осіб,
які можуть бути суб’єктами права постійного
користування земельною ділянкою. 

Зазначене право може виникнути на
підставі договору або заповіту. Сторонами
правочину виступають: власник земельної
ділянки та інша особа (фізична чи юридич�
на) – забудовник. Цей договір або заповіт
може бути поданий в уповноважені органи
для отримання дозволу на забудову відпо�
відної земельної ділянки.

Глава 34 ЦК України не дає розширеного
тлумачення норм, згідно з якими можливе
укладення договору суперфіцію. По суті,
статті 413–417 лише регламентують права
та обов’язки сторін щодо користування зе�
мельною ділянкою для забудови, не конкре�
тизуючи, як і в якій формі можуть бути ре�
алізовані дані норми на практиці. Не вказа�
но, з якого моменту користувач земельної
ділянки може приступити до її використання
за договором, з якого моменту сторони на�
бувають прав та обов’язків, виникає
відповідальність тощо [1].

Основною умовою договору суперфіцію
є укладення його саме власником земельної
ділянки, право на забудову якої передається. 

Під час здійснення нагляду за додержан�
ням земельного законодавства особливої
уваги з боку прокурорів вимагають факти пе�
редачі права забудови земельних ділянок ко�
мунальної та державної форм власності.

Перед початком перевірки прокурату�
рою міста з органів місцевого самовряду�
вання та органів державної виконавчої вла�
ди має бути витребувано інформацію про
укладені та зареєстровані договори су�
перфіцію, з територіальних органів Держ�
комзему України – відомості щодо прове�
дення експертизи проектів землеустрою та
державної реєстрації договорів зазначеної
категорії, вивчено справи за позовами
третіх осіб стосовно спонукання укладення
договорів суперфіцію.

Протягом 2007–2009 років у місті Сева�
стополі намітилась негативна тенденція що�
до заволодіння земельними ділянками,
оформлення правовстановлюючих доку�
ментів на них за рішеннями судів. 

У місті існує проблема визначення по�
вноважень органів місцевого самовряду�
вання і виконавчої влади щодо розпоряд�
ження землями, що випливає з особливос�
тей його статусу.

Так, відповідно до ст. 133 Конституції Ук�
раїни місто Севастополь має спеціальний
статус, що повинен визначатися законом
[2]. На підставі ст. 118 Конституції України і
ст. 1 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» виконавчу владу в місті Сева�
стополі здійснюють місцеві державні
адміністрації [3]. Особливості реалізації ви�
конавчої влади в місті повинні визначатися
окремим законом. Але до цього часу закон
про статус міста Севастополя Верховною
Радою України не прийнятий.

Згідно з главами 2 та 3 Земельного ко�
дексу України відповідні місцеві ради мо�
жуть розпоряджатися тільки землями на їх
території, тобто землями територіальної
громади, а місцеві державні адміністрації –
землями державної власності в межах, виз�
начених Земельним кодексом України.

Пунктом 10 Розділу Х Перехідних поло�
жень Земельного кодексу України регла�
ментовано, що рішення про розмежування
земель державної і комунальної власності в
межах населених пунктів повинні приймати
відповідні ради за узгодженням з органами
виконавчої влади, а за межами населених
пунктів – органи виконавчої влади за узгод�
женням з відповідними органами місцевого
самоврядування [4].

Згідно з п. 12 Розділу Х Перехідних по�
ложень Земельного кодексу України до роз�
межування земель державної і комунальної
власності повноваження з розпорядження
землями в межах населених пунктів повинні
здійснювати відповідні ради, а за межами –
відповідні органи виконавчої влади.

Розмежування земель на державні та
комунальні в місті Севастополі не здійснено,
їх межі не визначено. Чинним законодавст�
вом України не визначено й поняття населе�
ного пункту. 
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За таких обставин після прийняття у
2001 році Земельного кодексу України знач�
но ускладнилось вирішення питань виділен�
ня земельних ділянок, що пояснюється та�
кож специфічними відносинами між органа�
ми влади міста Севастополя.

Упродовж 2007–2008 років за позовами
комерційних структур до держадміністрації
судовими рішеннями господарського суду
Автономної Республіки Крим (АР Крим), міст
Києва та Севастополя, всупереч встановле�
ному порядку, Севастопольську міську дер�
жавну адміністрацію зобов’язано укласти
договори оренди земельних ділянок та до�
говори про право забудови земельних діля�
нок (суперфіцій) без урахування того, що
чинним законодавством не передбачена
можливість спонукання власника до укла�
дання таких договорів. 

Під час укладання договорів суперфіцію
повинні враховуватися основні вимоги зе�
мельного законодавства.

Зокрема, між Севастопольською міською
державною адміністрацією та ТОВ «М�П»
22 жовтня 2008 року укладено договір про
право користування чужою земельною ділян�
кою (суперфіцій). Згідно з умовами догово�
ру держадміністрація передає суперфіціа�
рію право користування земельною ділян�
кою площею 4,7041 га по вул. Загородня
балка для будівництва та експлуатації на ній
об’єктів соціально�побутового призначення,
на які в останнього виникає право власності
(суперфіційне право) у межах землекорис�
тування.

У даному випадку держадміністрацією
при укладанні договору порушено вимоги
ч. 2 ст. 127 та ст. 134 Земельного кодексу Ук�
раїни, згідно з якими земельні ділянки дер�
жавної та комунальної власності або права
на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису), у
тому числі з розташованими на них об’єкта�
ми нерухомого майна державної або кому�
нальної власності, підлягають продажу ок�
ремими лотами на конкурентних засадах
(земельних торгах). 

Відповідно до ст. 135 Земельного кодек�
су України земельні торги проводяться у
формі аукціону. Статтею 137 цього Кодексу
передбачено, що земельні торги проводять�
ся не раніше 30 днів з моменту опублікуван�
ня у пресі офіційної інформації про вистав�

лення на земельні торги земельних ділянок,
а також розміщення на земельних ділянках
рекламних щитів з офіційною інформацією
про об’єкт продажу (лот).

Зазначений договір укладено з порушен�
ням викладених вимог, без проведення зе�
мельних торгів, що підтверджено інфор�
мацією Севастопольської міської ради та
Державної інспекції з контролю за викорис�
танням і охороною земель у місті Севастополі. 

З урахуванням вимог ч. 1 ст. 203 та ч. 1
ст. 215 Цивільного кодексу України щодо
недійсності правочинів, зміст яких супере�
чить вимогам законодавства, прокуратурою
в інтересах держави до господарського суду
міста Севастополя подано позовну заяву
щодо визнання договору від 22 жовтня
2008 року про право користування чужою зе�
мельною ділянкою, укладеного з ТОВ «М�П»,
недійсним.

При наданні правової оцінки законності
укладання договорів суперфіцію необхідно
враховувати ряд юридично важливих питань. 

Насамперед це плата за користування
земельною ділянкою. Умова про плату має
бути внесена до істотних умов цього догово�
ру, оскільки ст. 415 ЦК України передбачено,
що землекористувач зобов’язаний вносити
плату за користування земельною ділянкою,
наданою йому для забудови, а також інші
платежі, встановлені законом. Статтею 414
ЦК України встановлено право власника зе�
мельної ділянки на одержання плати за ко�
ристування нею.

У Цивільному кодексі України не встанов�
люються порядок внесення зазначеної плати,
її періодичність та розміри. Лише у ч. 2 п. 1
ст. 414 ЦК України йдеться про можливість
передбачити у договорі право власника зе�
мельної ділянки на одержання частки від до�
ходу землекористувача, якщо на земельній
ділянці збудовані промислові об’єкти. 

Разом із тим Законом України «Про плату
за землю» встановлено тільки два види пла�
ти: земельний податок і орендна плата. Отже,
виходячи з чинного законодавства, це питан�
ня має вирішуватись за домовленістю сторін
при встановленні суперфіцію, і плата буде
мати швидше характер орендної плати [5].

Виходячи з положень та норм земельно�
го законодавства України, невід’ємною час�
тиною договору суперфіцію повинні бути: 
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– план або схема земельної ділянки, що
передається в користування; 

– кадастровий план земельної ділянки з
відображенням обмежень (обтяжень) у її ви�
користанні та встановлених земельних
сервітутів;

– акт визначення меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості), акт приймання�пе�
редачі об’єкта оренди;

– проект землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для надання її під забудо�
ву, який є невід’ємним додатком до догово�
ру, у випадках, передбачених законом [4]. 

Необхідність у складанні проекту відве�
дення земельної ділянки виникає при пере�
дачі у користування земельної ділянки у разі
зміни її цільового призначення або якщо
межі земельної ділянки не визначено в на�
турі. Контроль за вказаними вимогами по�
винен здійснюватися при державній ре�
єстрації договорів.

Зазначені положення підтверджуються і
листом Держкомзему України від 2 липня
2008 року № 14�25�7/7030, в якому роз’яс�
нюється, що державна реєстрація договорів
суперфіцію здійснюється за наявності про�
екту землеустрою щодо відведення земель�
ної ділянки для надання її під забудову (су�
перфіцій), виконаного в порядку, передба�
ченому для оренди земельної ділянки, та за
умовами відповідності наданої ділянки гене�
ральному плану міста або іншої місто�
будівної документації [6]. 

Так, згідно зі ст. 2 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на неру�
хоме майно та їх обмежень» державна
реєстрація речових прав на нерухоме майно
та їх обмежень – це офіційне визнання і
підтвердження державою фактів виникнен�
ня, переходу або припинення речових прав
на нерухоме майно та їх обмежень, що су�
проводжується внесенням даних до Дер�
жавного реєстру речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень [7].

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на неру�
хоме майно та їх обмежень» право забудови
земельної ділянки (суперфіцій) підлягає
обов’язковій державній реєстрації.

Згідно з ч. 1 ст. 1 та ч. 1 ст. 3 Закону Ук�
раїни «Про державну реєстрацію речових

прав на нерухоме майно та їх обмежень»
реєстрація речових прав на нерухоме майно
всіх форм власності, їх обмежень і право�
чинів щодо нерухомості здійснюється на
підставі та в порядку, встановлених даним
Законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 8 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обмежень» державний
реєстратор самостійний у прийнятті рішен�
ня про державну реєстрацію прав та відмову
в такій реєстрації і здійснює повноваження
тільки згідно із законом.

Частиною 1 ст. 17 і ч. 1 ст. 24 Закону Ук�
раїни «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обмежень»
визначено, що при здійсненні державної
реєстрації речових прав державний
реєстратор обов’язково перевіряє подані
документи. У разі якщо вони не відповідають
Закону, іншим нормативно�правовим актам,
у її проведенні відмовляють.

Згідно зі ст. 50 Закону України «Про зем�
леустрій» під час надання, передачі, вилу�
чення (викупу), відчуження земельних діля�
нок складаються проекти землеустрою що�
до їх відведення. Встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
проводиться відповідно до топографо�гео�
дезичних і картографічних матеріалів [8].

Тобто для вирішення питання про
реєстрацію договору суперфіцію (забудови
чужої земельної ділянки) і прав користуван�
ня за такими договорами державний
реєстратор зобов’язаний перевірити на�
явність проекту землеустрою щодо відве�
дення земельної ділянки. У разі відсутності
такого проекту у переліку документів, пода�
них для державної реєстрації речових прав,
реєстратор повинен відмовити у реєстрації. 

Перевіркою додержання вимог земель�
ного законодавства при проведенні держав�
ної реєстрації Севастопольською міською
філією ДП «Центр державного земельного
кадастру» договорів про право забудови зе�
мельної ділянки встановлено суттєві пору�
шення.

Всупереч зазначеним вимогам Закону
за відсутності проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для надання її
під забудову центром державного земель�
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ного кадастру проведено державну ре�
єстрацію 25 (!) договорів про право забудо�
ви земельної ділянки, укладених міською
державною адміністрацією з комерційними
структурами.

Окрім цього, на порушення норми, за�
кріпленої у п. 3 ст. 102�1 Земельного кодек�
су України, якою заборонено відчужувати
право користування земельною ділянкою
державної або комунальної власності її зем�
лекористувачем іншим особам (крім ви�
падків переходу права власності на будівлі
та споруди), вносити до статутного фонду,
передавати під заставу, п. 3 ст. 413 Цивіль�
ного кодексу України (в редакції станом на
14 жовтня 2008 року), центром кадастру за�
реєстровані 4 договори купівлі�продажу об�
меженого речового права (суперфіцію), ук�
ладені між комерційними структурами. 

Прокуратурою міста вживалися заходи
щодо попередження незаконного заво�
лодіння землями лісового фонду та рекре�
аційного призначення.

За договором, укладеним 20 грудня
2006 року між ДП «Севастопольське досвід�
не лісомисливське господарство» і ПП «Т»,
сторони домовились про спільну діяльність
у сфері лісогосподарства і рекреаційної
діяльності на земельній ділянці загальною
площею 6,1 га. 

З урахуванням вказаного договору
рішенням господарського суду АР Крим від
5 червня 2007 року за ПП «Т» визнано право
користування земельною ділянкою для за�
будови.

Прокуратура міста приступила до роз�
гляду справи у господарському суді міста
Севастополя за позовом Севастопольської
міської державної адміністрації до ПП «Т»,
ДП «Севастопольське досвідне лісомис�
ливське господарство» про визнання дого�
вору недійсним. Рішенням господарського
суду міста Севастополя від 17 липня
2008 року, залишеним без змін постановою
Севастопольського апеляційного господар�
ського суду від 2 вересня 2008 року, в задо�
воленні позовних вимог ПП «Т» відмовлено.

З метою повного усунення виявлених по�
рушень прокуратурою 22 вересня 2008 року
подано позовну заяву до господарського
суду міста Севастополя в інтересах Севас�

топольської міської ради, управління з кон�
тролю за використанням та охороною зе�
мель у місті Севастополі до ПП «Таїр» з ви�
могою про зобов’язання ПП «Т» звільнити
земельну ділянку загальною площею 6,1 га,
привести її у стан, придатний для викорис�
тання і повернути власнику – Севасто�
польській міській раді, а також стягнути з
ПП «Т» шкоду, заподіяну внаслідок само�
вільного зайняття земельної ділянки, у роз�
мірі 31,7 тис. грн.

Рішенням господарського суду міста
Севастополя від 4 березня 2009 року позов
прокурора задоволений повністю.

Прокуратурою міста Севастополя вста�
новлено, що між Севастопольською міською
державною адміністрацією та ПП «Кт»
17 серпня 2007 року укладено договір про
право забудови земельної ділянки (су�
перфіцій) лісогосподарського призначення
площею 27,4 га, розташованої в районі ми�
су Сарич Орлинівського лісництва (квартал
№ 20).

Відповідно до статей 55 та 57 Земельно�
го кодексу України землі лісогосподарсько�
го призначення надаються в користування
для ведення лісового господарства і не при�
значаються для будівництва об’єктів стаціо�
нарної рекреації. Згідно зі ст. 20 Земельного
кодексу України віднесення земель до тієї чи
іншої категорії здійснюється на підставі
рішень органів державної влади та органів
місцевого самоврядування відповідно до їх
повноважень. 

Зміна цільового призначення земель,
зайнятих лісами, проводиться з урахуван�
ням висновків органів виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного
середовища та лісового господарства.

Таким чином, договір від 17 серпня
2007 року укладено в порушення вимог ста�
тей 20, 55 та 57 Земельного кодексу Ук�
раїни. 

До того ж, усупереч ст. 123 Земельного
кодексу України, договір укладено за відсут�
ності проекту відведення, погодженого з те�
риторіальним органом Держкомзему, при�
родоохоронними і санітарно�епідеміоло�
гічними органами, архітектурою та органом
охорони культурної спадщини. За вказаних
обставин спірна земельна ділянка не могла
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бути предметом цивільно�правових пра�
вовідносин взагалі [4].

Порушено і вимоги ст. 207 Земельного
кодексу України. Надання в користування
земельної ділянки лісогосподарського при�
значення зі зміною її цільового призначення
здійснюється при відшкодуванні втрат лісо�
вого господарства, що містить: погіршення
якості земель, обмеження в землекористу�
ванні, втрати лісових земель і чагарників як
основного засобу відтворення в лісовому
господарстві.

За касаційним поданням прокурора до�
говір, укладений між Севастопольською
міською державною адміністрацією та
ПП «Кт» про право забудови земельної
ділянки (суперфіцій), визнано недійсним.

Прокуратурою міста Севастополя упро�
довж 2008–2009 років в апеляційному та
касаційному порядку оскаржено 14 неза�
конних судових рішень щодо зобов’язання
Севастопольської міської державної адміні�
страції укласти договори про право забудо�
ви (суперфіцій) із найрізноманітнішими ко�
мерційними структурами.

Відповідну роботу в цьому напрямі про�
ведено і військовою прокуратурою Військо�
во�Морських Сил України. Причому проку�
рорські перевірки, проведені нашими коле�
гами стосовно розподілу земель оборони,
виявили аналогічні порушення чинного за�
конодавства при постановленні судами
рішень щодо примушення власника до укла�
дання договорів суперфіцію. 

Так, постановою господарського суду
АР Крим від 26 жовтня 2007 року задоволено
позов ТОВ «М�Р» про визнання протиправни�
ми дій Севастопольської міської державної
адміністрації щодо відмови у наданні права
забудови земельної ділянки площею 12 га та
затверджено договір суперфіцію у редакції,
доданій до позову товариства. Ухвалою Се�
вастопольського апеляційного господар�
ського суду від 10 грудня 2007 року апе�
ляційні скарги Севастопольської міської дер�
жавної адміністрації та Севастопольської
міської ради залишені без задоволення, а по�
станова суду першої інстанції – без змін.

За таких обставин 12 грудня 2007 року
військовим прокурором Військово�Мор�
ських Сил України внесено касаційну скаргу

на зазначені судові рішення до Вищого
адміністративного суду України. Ухвалою
Вищого адміністративного суду України від
26 березня 2009 року рішення судів попе�
редніх інстанцій скасовано, провадження у
справі припинено. 

11 лютого 2009 року на підставі догово�
ру про спільну діяльність між ТОВ «Т�С» та
ТОВ «Кримська південна будівельна ком�
панія» між Севастопольською міською дер�
жавною адміністрацією і ТОВ «Кримпівдень�
буд» укладено договір про встановлення
обмеженого речового права – права корис�
тування для забудови (суперфіцій) стосовно
земельної ділянки площею 31,8247га, роз�
ташованої у с. Флотське міста Севастополя
по вул. Прольотна, 55.

16 жовтня 2009 року військовою проку�
ратурою ВМС України пред’явлено позов
про визнання недійсним зазначеного дого�
вору. Справа перебуває на розгляді госпо�
дарського суду АР Крим. 

9 листопада 2009 року за цим же фак�
том пред’явлено позов про визнання права
користування спірною земельною ділянкою
за державою в особі Міністерства оборони
України. Справа перебуває на розгляді гос�
подарського суду АР Крим. 

26 червня 2008 року рішенням госпо�
дарського суду АР Крим задоволено позов
ПП «О�95» до ТОВ «Тат Ест» та зобов’язано
останнє здійснити проектно�видобувні ро�
боти для будівництва на земельній ділянці,
розташованій в АР Крим у місті Судак (бухта
«Капсель», мікрорайон «Шельф»), також за�
доволено зустрічний позов ТОВ «Тат Ест» і
визнано за останнім право користування зе�
мельною ділянкою для забудови (супер�
фіцій) площею 8,5818 га, розташованою в
АР Крим, у місті Судак.

25 лютого 2009 року до Вищого госпо�
дарського суду України військовою прокура�
турою ВМС України внесено касаційне по�
дання, яке 16 червня 2009 року задоволено.

Хоча остаточні рішення з усіх оскаржених
справ ще не прийнято, однак наведені при�
клади свідчать, що своєчасне правове врегу�
лювання зазначених проблем сприяє не ли�
ше недопущенню розбазарювання земель
державної та комунальної власності, а й за�
безпеченню реалізації права органів влади й
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місцевого самоврядування на ефективне ви�
користання як своїх повноважень, так і наяв�
ної у власності держави та громади землі. 

За умови додержання вимог викладених
законів, які, безперечно, ще далеко не без�

доганні, а також обґрунтованого волевияв�
лення повноважного органу влади чи само�
управління використання договорів су�
перфіцію при забудові територій має право
на існування.
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рым наниматель получает вещное право; ориентирует прокуроров на осуществление постоянного цеA
ленаправленного надзора с целью выявления новых незаконных схем, прежде всего с применением
административного ресурса, обеспечение защиты интересов государства и отдельных граждан. 

Victor GALYUK

SUPERFICIES: RIGHT TO LAND DEVELOPMENT GIVEN BY LAW 
OR NEW FORM OF ILLEGAL LAND TROVER?

Summary

The author reveals historical nature of superficies as the first lease agreement according to which tenant
makes a contractual demand to owner. Later on superficies was separated from shortAterm lease to one
according to which tenant receives proprietary interest. The author directs prosecutors to constant purposeA
ful supervision aimed to discover new illegal schemes, first of all connected with administrative power, to guarA
antee protection of government and citizens’ interests.



ПППП
роисходящие инновационные про�
цессы, связанные с обновлением
общественно�политической жизни,

стабилизацией социально�экономического
положения населения, модернизацией об�
разования, выдвигают принципиально но�
вые требования к профессиональной под�
готовке молодых специалистов в сфере
правоохранительной деятельности. Поэто�
му государством определен социальный за�
каз на воспитание человека профессио�
нально компетентного, нравственно разви�
того, конкурентоспособного, обладающего
лидерскими качествами, способного к со�
трудничеству, готового самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, не�
сти ответственность за судьбу страны, ее
национальную безопасность.

В юридической литературе понятие
«правоохранительные органы» является до
сих пор дискуссионным. Нет единства мне�
ний среди ученых относительно круга, пе�
речня или системы правоохранительных ор�
ганов. Большинство авторов учебников и
учебных пособий определяют понятие «пра�
воохранительные органы» через категорию
«правоохранительная деятельность». Такой
подход представляется вполне обоснован�
ным. То есть органы, осуществляющие пра�
воохранительную деятельность, являются
правоохранительными. 

Таким образом, можно сформулировать
следующее определение: правоохрани�

тельные органы – это специальные государ�
ственные органы, профессиональные объе�
динения и особые физические лица, кото�
рые в силу закона обладают специфически�
ми полномочиями по осуществлению
правоохранительной деятельности. 

За последние десятилетия в данной
сфере предпринимались значительные уси�
лия по повышению эффективности право�
охранительной деятельности страны. Так,
был принят ряд законодательных, президент�
ских и правительственных актов, позволив�
ших усовершенствовать организационно�
правовую базу работы правоохранительных
органов страны, появилась рассчитанная на
перспективу очередная правовая концепция,
в которой предусмотрено их развитие, при�
нимаются меры по улучшению финансово�
го, материально�технического, кадрового
обеспечения и др. 

Но реалии свидетельствуют, что слож�
ность и многоаспектность решения задач,
стоящих перед правоохранительными орга�
нами страны, обусловливают необходи�
мость подготовки руководящих кадров но�
вого типа, то есть формирования лидерства
в правоохранительных органах как фактора
накопления человеческого капитала страны. 

Вместе с тем в настоящее время имеет
место определенная недооценка значения
лидерства в правоохранительных органах.
Тогда как зарубежный опыт и отечественная
практика показывают, что ни один фактор не
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обеспечивает большую выгоду и пользу для
организации и управления правоохрани�
тельными органами, чем эффективное ли�
дерство. Лидеры в правоохранительных
органах нужны для определения целей и за�
дач, для организации, координации, обес�
печения межличностных контактов с подчи�
ненными и выбора оптимальных, эффектив�
ных путей решения тех или иных проблем в
правоохранительной деятельности. 

Очевидно, что правоохранительный ор�
ган, где наличествуют лидеры, может до�
стичь всего этого гораздо быстрее, чем
правоохранительный орган без лидеров. Об
этом красноречиво свидетельствует вся ис�
тория правоохранительных органов Казах�
стана за последние 20 лет. 

Само слово «лидер» происходит от анг�
лийского «lead» («вести»). Значит, лидер –
это ведущий за собой, идущий впереди. Ли�
дер – член организации, обладающий высо�
ким личным статусом, оказывающий сильное
влияние на мнение и поведение окружаю�
щих его людей, членов какого�либо объеди�
нения, организации и выполняющий ком�
плекс функций. Лидерство – важнейший ком�
понент эффективного руководства. Оно
встречается в любом устойчивом объедине�
нии людей и в том числе среди сотрудников
правоохранительных органов. 

Наше стремление понять, чем отличает�
ся лидер от всех остальных людей, побуди�
ло к изучению истории исследования
проблемы лидерства. Можно выделить
несколько основных направлений в разра�
ботке данной проблемы. К наиболее ранним
попыткам построения теории лидерства от�
носится биологизаторское направление,
связанное с выделением специфических
черт личности, якобы изначально присущих
лидерам. Сторонники указанного подхода
исходят из предпосылки, что некоторые лю�
ди рождаются лидерами, в то время как
другие, оказавшись даже в роли руководи�
телей, никогда не смогут достичь успеха.
Истоки таких взглядов можно найти еще в
трудах философов Древней Греции и Древ�
него Рима, которые рассматривали истори�
ческий ход событий как результат действий
выдающихся людей, призванных в силу сво�
их природных качеств руководить массами.

В целом все биологизаторские теории
(включая теории элитарности) основаны на
положении о том, что одни особи (животные
или люди) рождаются, чтобы быть лидера�
ми, вожаками, другие – чтобы подчиняться.

Вместе с тем нередки случаи, когда по�
томки талантливых организаторов или ин�
дивиды, призванные быть лидерами по сво�
ему социальному происхождению, оказыва�
ются непригодными к организаторской
деятельности. В то же время известен фе�
номен так называемых «выскочек» – людей,
сделавших карьеру именно на поприще ор�
ганизаторской работы при отсутствии ка�
ких�либо наследственных или объективных
социальных предпосылок. 

Научная несостоятельность биологиза�
торских теорий послужила предпосылкой
появления принципиально нового подхода к
проблеме организаторских способностей –
психологического. Во второй половине
XX века большинство психологов стало
склоняться к мысли, что черты талантливого
организатора нельзя считать всецело врож�
денными, так как некоторые из них приоб�
ретаются посредством обучения и опыта.
Ученые�психологи начинают проводить
многочисленные эмпирические исследова�
ния с целью выявления универсальных черт,
которые должны быть свойственны органи�
заторам. Обзор этих исследований показы�
вает широкое разнообразие лидерских
черт, признаков организатора, обнаружен�
ных разными авторами. К их числу психоло�
ги относят такие основные черты, как интел�
лект, инициатива, уверенность в себе и т.д.

При этом слишком разноречивы мнения
по вопросу о том, какие лидерские черты
являются наиболее значимыми, а какие ме�
нее. В практике имеется немало случаев,
когда те или иные лица, не обладающие
«важнейшими» чертами, тем не менее ус�
пешно справляются со всеми функциями
организаторов. Вместе с тем наличие этих
черт у индивида не всегда превращает его в
способного организатора. Кроме того, мно�
гие из установленных особенностей лиде�
ров не являются специфическими – они ха�
рактерны как для лидеров, так и не лидеров.
Наконец, и это самое главное, качества лич�
ности лидеров рассматриваются здесь как

Зарубіжний досвід
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рядоположные, вне связи друг с другом, а
личность понимается как простая сумма
этих качеств, т.е. абстрактно.

Представители психологического на�
правления рассматривают проблему ли�
дерства и организаторских способностей
метафизически, внеисторически. При этом
в большинстве случаев игнорируется связь
между наблюдаемыми чертами организато�
ров и конкретными социальными условия�
ми. Неспособность методологически пра�
вильно решить проблему организаторских
способностей значительно осложнила
дальнейшее развитие данного научного на�
правления.

Попытки преодолеть абстрактный под�
ход к изучению организаторских способно�
стей были предприняты в рамках функцио�
нально�ситуационного направления бихе�
виористского толка. Это направление
уделяет основное внимание изучению раз�
личных функций, которые необходимо осу�
ществлять для того, чтобы группа достигала
своих целей, оставаясь при этом жизнеспо�
собным, сплоченным образованием. Его
представители рассматривают организа�
торскую деятельность в качестве функции
группы и ситуации. Согласно данной кон�
цепции характер лидера является не сово�
купностью качеств, которыми он обладает, а
личностью, чья роль определяется в зави�
симости от группы и ситуации.

Конечная цель большинства этих иссле�
дований состояла в обосновании возмож�
ности выявления потенциальных лидеров в
различных слоях общества, а также даль�
нейшего развития и формирования у них
лидерских способностей.

При этом до настоящего времени про�
блемы моделирования и формирования ли�
дерства на теоретико�прикладном уровне
остаются недостаточно изученными. Кроме
того, требуют более глубокого изучения и
вопросы мониторинга формирования ли�
дерских качеств, например, у будущих со�
трудников правоохранительных органов.

В настоящее время в теории воспита�
ния и в практике деятельности некоторых
отечественных вузов сложились необходи�
мые предпосылки для формирования ли�
дерских качеств личности. Хотя среди спе�

циалистов до сих пор не завершена дискус�
сия о том, является ли формирование ли�
дерства управляемым или это стихийный в
своей основе процесс. Иными словами, ли�
дерами становятся или рождаются? Несмо�
тря на отсутствие однозначного ответа на
данный вопрос, имеющиеся теоретические
и практические разработки позволяют гово�
рить о возможности выявления лидерских
способностей. 

Так, на сегодня существует несколько
способов выявления лидерских способнос�
тей. Это тестирование и другие психологи�
ческие методы, особенно широко приме�
няемые к молодым претендентам на руко�
водящие должности, а также изучение
биографии и трудового стажа, подбор уже
как�то проявивших себя людей и т.д. В ре�
альной политике государства ориентация
на лиц с уже имеющимися лидерскими ка�
чествами находит свое выражение в том,
что система подготовки руководящих кад�
ров среднего и высшего звена принимает
лиц, уже доказавших свои лидерские спо�
собности преимущественно на низовых,
первичных руководящих должностях. Изве�
стный американский исследователь лидер�
ства Стивен Кови утверждает, что лидеров
можно найти на всех уровнях деловой актив�
ности, а не только на самом верхнем. Луч�
шие лидеры обычно придерживаются обще�
го комплекса ценностей, в который входят
справедливость, равенство, беспристраст�
ность, целостность, честность, доверие. 

В целом, каждый человек может опре�
делить свою и чужую пригодность к лидер�
ству с помощью следующих восьми крите�
риев: 1) непрерывное самосовершенство�
вание; 2) ориентация на служение другим;
3) излучение положительной энергии, доб�
рожелательность, уклонение от восприятия
отрицательной энергии и конфликтов; 4) ве�
ра в других; 5) рациональное распределе�
ние времени и усилий; 6) внутренняя уве�
ренность; оптимизм, свежий взгляд на со�
бытия, восприятие жизни как приключения;
7) самокритичность, толерантность (терпи�
мость), признание заслуг других и их равно�
го права на самовыражение; 8) забота о фи�
зическом здоровье, интеллектуальном и ду�
ховном развитии.

ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ  3’2010
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Анализ работ педагогов и психологов по
вопросам формирования лидерства позво�
лил выявить, что данной проблеме в услови�
ях вуза, особенно ведомственного, и повы�
шения квалификации уделяется недостаточ�
но внимания. Исключение составляют
отдельные статьи и материалы научно�прак�
тических конференций различного уровня, в
которых дается описание оригинального
опыта на примере отдельно взятого вуза или
же института повышения квалификации.

Процесс формирования лидерства сре�
ди сотрудников правоохранительных орга�
нов можно разделить на следующие этапы. 

Первый этап: выявление и исследова�
ние личностных особенностей, а также ка�
честв лидера в организации. Инструментом
для достижения поставленной цели в обла�
сти формирования института лидерства мо�
жет быть оценка личностных особенностей
лидера и руководителя с помощью методов
опроса, анкетирования, экспертной оценки
и интервью. 

Второй этап: применение ситуационно�
го подхода к выявлению института лидерст�
ва в правоохранительных органах. Инстру�
ментариями здесь могут быть анализ и
применение соответствующих моделей ли�
дерства: теория личностных черт, поведен�
ческий подход к исследованию лидерства,
ситуационная теория лидерства. 

Третий этап: определение роли лидера
в управлении организацией, формирование
института лидерства в правоохранительных
органах, его функционирование. 

Четвертый этап: влияние института ли�
дерства на все сферы жизнедеятельности в
правоохранительных органах. Основные ре�
комендации по совершенствованию дея�
тельности в правоохранительных органах
должны даваться с использованием систе�
мы лидерства.

Термин «человеческий капитал» впер�
вые появился в работах Теодора Шульца,
экономиста, интересовавшегося трудным
положением слаборазвитых стран. Он заяв�
лял, что улучшение благосостояния бедных
людей зависело не от земли, техники или их
усилий, а скорее, от знаний. Теодор Шульц
назвал этот качественный аспект экономики
«человеческим капиталом».

Говоря о формировании лидерства в
правоохранительных органах, можно опи�
сать человеческий капитал как комбинацию
следующих факторов. 

Качества, которые человек привносит в
свою работу: ум, энергия, позитивность, на�
дежность, преданность. 

Способность человека учиться: одарен�
ность, воображение, творческий характер
личности, смекалка («как делать дела»). 

Побуждение человека делиться инфор�
мацией и знаниями: командный дух и ори�
ентация на цели. 

В управлении человеческий фактор – са�
мый обременительный из всех активов. Без�
граничное разнообразие и непредсказуе�
мость людей делают их невероятно сложны�
ми для оценивания, гораздо сложнее, чем
любой электромеханический инструмент, по�
ступающий с уже предписанными практиче�
скими спецификациями. Тем не менее люди –
единственный элемент, обладающий способ�
ностью производить стоимость. Все осталь�
ные переменные – деньги и их «родствен�
ник» – кредит, сырье, заводы, оборудование
и энергия – могут предложить лишь инертные
потенциалы. По своей природе они ничего не
прибавляют и не могут добавить, пока чело�
век, будь это сотрудник самой низкой квали�
фикации, искусснейший профессионал или
руководитель высшего звена, не использует
этот потенциал, заставив его работать. 

Таким образом, анализ состояния тео�
ретического осмысления и практических
предпосылок формирования лидерства в
правоохранительных органах позволяет
нам выделить основное противоречие ис�
следования – между необходимостью фор�
мирования лидерства среди работников
правоохранительных органов и недостаточ�
ной разработанностью этого вопроса в тео�
рии и практике профессиональной школы
правоохранительных органов. 

В заключение следует отметить, что на
фоне сложившейся криминогенной ситуа�
ции в Казахстане, предстоящих изменений
задач и функций правоохранительных орга�
нов страны, актуальным становится вопрос
формирования лидерства среди работни�
ков правоохранительных органов как факто�
ра накопления человеческого капитала.

Зарубіжний досвід
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Саркытбек МОЛДАБАЕВ

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСТВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
КАК ФАКТОР НАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

Резюме

Статья посвящена формированию лидерства в правоохранительных органах в качестве фактора
накопления человеческого капитала. Подчеркнута крайняя необходимость проявления лидерства как
института эффективной деятельности правоохранительных органов. Раскрывается система выявлеA
ния лидерских качеств в условиях высшего учебного заведения, особенно ведомственного, и повышеA
ния квалификации в образовательных учреждениях, поскольку именно там впервые наиболее полно
проявляются и развиваются лидерские качества. 

Саркитбек МОЛДАБАЄВ

ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ 
ЯК ФАКТОР НАКОПИЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Резюме

Стаття присвячена формуванню лідерства у правоохоронних органах, що являє собою фактор наA
копичення людського капіталу. Наголошено на необхідності прояву лідерства як інституту ефективної
діяльності правоохоронних органів. Розкривається система виявлення лідерських якостей в умовах виA
щого навчального закладу, особливо відомчого, та підвищення кваліфікації в освітніх закладах,
оскільки саме там уперше найповніше проявляються й розвиваються лідерські якості.

Sartykbek MOLDABAEV

LEADERSHIP FORMATION IN LAW ENFORCEMENT BODIES 
AS THE FACTOR OF HUMAN POTENTIAL ACCUMULATION

Summary

The article is dedicated to formation of leadership in law enforcement bodies as the factor of human
potential accumulation. The necessity leadership manifestation as the institution of effective activity of law
enforcement bodies is accented. The system of leadership discovering in educational institution, especially
in professional one as well as during inAservice training are considered in the article as just there leadership
features are manifested and developed for the first time.



НННН
алежний та ефективний розвиток
ринкового механізму в Україні мож�
ливий лише за умови дотримання

конкуруючими суб’єктами господарювання
певних правил поведінки на ринку. Одним із
найважливіших інструментів забезпечення
здорової конкуренції виступають такі засоби
індивідуалізації учасників господарського
обороту, товарів та послуг, як знаки для то�
варів і послуг (торговельні марки), фірмові
(комерційні) найменування, кваліфіковані
зазначення походження товару. Незахище�
ність іноземних торговельних марок на ук�
раїнському ринку значно знижує його при�
вабливість для іноземних інвестицій, а недо�
статній рівень боротьби з посяганням на
виключні права власників знаків для товарів
і послуг дає можливість щороку імпортувати
в Україну величезну кількість низькоякісних
товарів. 

У ст. 229 чинного Кримінального кодексу
України (КК України) передбачено криміна�
льну відповідальність за незаконне викорис�
тання знака для товарів і послуг, фірмового
найменування, кваліфікованого зазначення
походження товару. 

Проблематика кримінально�правової
охорони засобів індивідуалізації учасників
господарського обороту, товарів та послуг
не знайшла всебічного висвітлення у вітчиз�
няній юридичній літературі. На дисерта�
ційному рівні в Україні вказаній темі присвя�
чені роботи П.С. Берзіна «Незаконне вико�
ристання засобів індивідуалізації учасників
господарського обороту, товарів та послуг:

аналіз складів злочину, передбачених
ст. 229 КК України» (2004 р.) та А.С. Нерсе�
сяна «Кримінально�правова охорона прав
інтелектуальної власності» (2008 р.). Водно�
час недостатньо дослідженими залишають�
ся питання визначення ролі знака для то�
варів і послуг у вказаному складі злочину,
умов кримінально�правової охорони знака
для товарів і послуг, співвідношення понять
«знак для товарів і послуг» та «доменне ім’я»
тощо. Зазначені обставини вказують на ак�
туальність дослідження предмета злочину,
передбаченого ст. 229 КК України, і визнача�
ють мету пропонованої публікації.

Аналіз юридичної літератури, присвяче�
ної кримінальній відповідальності за неза�
конне використання знака для товарів і по�
слуг, свідчить: переважна більшість авторів
вважає, що обов’язковою ознакою складу
злочину, передбаченого ст. 229 КК України,
є його предмет, яким виступають знак для
товарів і послуг, фірмове найменування і
кваліфіковане зазначення походження това�
ру [1, 63; 2, 630]. При цьому, на думку
Є.В. Лащука, знак для товарів і послуг,
фірмове найменування та комерційне по�
значення як специфічні різновиди інфор�
мації є «предметами�символами» [3, 107]. 

У доктрині кримінального права від�
сутній єдиний підхід до визначення поняття
«предмет злочину». Проблема предмета
злочину, зокрема його місця та значення в
механізмі злочинного посягання, має свою
історію і дотепер продовжує викликати на�
укові дискусії. Ототожнення понять об’єкта й
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предмета злочину притаманне періоду ста�
новлення вчення про склад злочину в кри�
мінальному праві. Згідно з досить давньою
позицією предмет злочину є складовою
об’єкта злочину, а інколи навіть ототож�
нюється з останнім чи виступає будь�яким
структурним елементом суспільних відносин,
що охороняються кримінальним законом.
Прихильниками цієї ідеї були, зокрема,
О.Ф. Кістяківський, М.С. Таганцев, А.А. Піонт�
ковський, О.О. Герцензон і багато інших
видатних учених. У кримінально�правовій
доктрині існує також концепція предмета зло�
чину як матеріальної речі, що є елементом
суспільних відносин. На думку послідовників
цієї концепції, предметом злочину може вис�
тупати і сам злочинець (наприклад, при де�
зертирстві чи втечі з місця позбавлення волі
або з�під варти) [3, 45]. Окремі дослідники під
предметом злочину розуміють будь�які речі
матеріального світу, з певними властивостя�
ми яких закон про кримінальну відпові�
дальність пов’язує наявність у діях особи оз�
нак конкретного складу злочину [4, 93].

Автору імпонує позиція Є.В. Лащука,
який визначає предмет злочину як факуль�
тативну ознаку об’єкта злочину, що знахо�
дить свій прояв у матеріальних цінностях
(тих, які людина може сприймати органами
чуття чи фіксувати спеціальними технічними
засобами), з приводу яких та (або) шляхом
безпосереднього впливу на які вчиняється
злочинне діяння [3, 59]. При цьому науко�
вець правильно вказує, що предмет злочину
не входить до структури суспільних відно�
син, які охороняються кримінальним зако�
ном, проте знаходиться поряд з ними пере�
важно як зовнішній (фізичний) прояв таких
відносин. 

А.С. Нерсеян вважає, що предмет роз�
глядуваного складу злочину становлять
майнові права на знак для товарів і послуг,
фірмове найменування та кваліфіковане за�
значення походження товару [5, 125]. З та�
ким визначенням предмета навряд чи мож�
на погодитись. Як справедливо зазначає
Є.В. Лащук, суб’єктивне право (а майнові
права на об’єкти інтелектуальної власності –
це і є суб’єктивні права) фактично являє со�
бою «псевдопредмет», оскільки позбавлене
матеріальності і не може виступати предме�
том злочину [3, 60]. Тлумачення предмета
злочину, запропоноване А.С. Нерсесяном,
призводить до невиправданого змішування
його з поняттями «суспільні відносини»,

«предмет суспільних відносин» та «предмет
злочинного впливу» [6, 97]. 

У випадку незаконного використання
знаків для товарів і послуг, фірмового найме�
нування чи кваліфікованого зазначення похо�
дження товару (об’єктів права інтелектуаль�
ної власності) шкода спричиняється майно�
вим правам законного власника вказаних
об’єктів права інтелектуальної власності
(перелік цих прав визначається ст. 424
Цивільного кодексу України (ЦК України)).
Проте, на думку автора, в цьому разі майнові
права виступатимуть не як предмет злочину,
а як предмет злочинного впливу (складова
суспільних відносин права інтелектуальної
власності на об’єкти промислової власності,
на що безпосередньо впливає злочинець). 

Не можна також визнавати знак для то�
варів і послуг знаряддям чи засобом вчи�
нення розглядуваного злочину. За допомо�
гою знарядь злочину (зброя, транспортні
засоби, пристрої, технічне устаткування то�
що) особа вчиняє фізичний вплив (як прави�
ло, руйнівний) на певні матеріальні об’єкти,
а за допомогою засобів вчинення злочину
визначаються інформаційні способи вико�
нання певного злочинного діяння [7, 155]. 

Предмет злочину відрізняється від зна�
рядь і засобів вчинення злочину тим, що він
завжди залишається «пасивним», – за допо�
могою предмета не може бути вчинений
злочин. Знаряддя і засоби в усіх випадках є
«активними» ознаками, за допомогою яких
вчиняється злочин. Предмет завжди пов’я�
заний з об’єктом злочину, в багатьох випад�
ках співпадаючи з предметом суспільних
відносин, що охороняються кримінальним
законом, тоді як знаряддям і засобам не
притаманний такий зв’язок, вони характе�
ризують злочинну дію і виступають факуль�
тативною ознакою об’єктивної сторони
складу злочину [3, 68]. Знак для товарів і по�
слуг нерозривно пов’язаний з об’єктом зло�
чину (правом інтелектуальної власності) і
виступає «пасивною» ознакою злочину,
оскільки саме стосовно нього спрямоване
злочинне діяння. 

Враховуючи, що диспозиція ст. 229 КК
України носить бланкетний характер, для
повної характеристики предмета злочину
необхідно звернутися до законодавства, що
регулює відносини в сфері охорони і захисту
об’єктів інтелектуальної власності. 

Як відомо, основним «посередником»
між покупцем і продавцем є знак для товарів
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і послуг (торговельна марка) чи фірмове
найменування. За їх допомогою покупець
має змогу відрізнити продукт одного під�
приємства від такого самого продукту іншо�
го та прийняти відповідне рішення щодо ви�
бору одного з них. Тому не дивно, що вар�
тість багатьох поширених торговельних
марок сягає мільярдів доларів США. Напри�
клад, у 2007 році вартість бренда «Кока�Ко�
ла» становила понад 65 млрд доларів США,
а «Майкрософт» – 60 млрд. 

Знаки для товарів і послуг є найбільш
поширеним способом індивідуалізації това�
рів і послуг. У чинному українському законо�
давстві існують певні термінологічні роз�
біжності з питань знаків для товарів і послуг.
Так, в четвертому абзаці ч. 1 ст. 1 Закону Ук�
раїни «Про охорону прав на знаки для то�
варів і послуг» від 15 грудня 1993 року під
знаком для товарів і послуг розуміється по�
значення, за допомогою якого товари й по�
слуги одних осіб відрізняються від одно�
рідних товарів і послуг інших осіб. Водночас
ЦК України оперує поняттям «торговельна
марка», яке відповідно до ст. 492 визна�
чається як будь�яке позначення або будь�
яка комбінація позначень, придатних для
вирізнення товарів (послуг), що виробля�
ються (надаються) однією особою, від то�
варів (послуг), що виробляються (надають�
ся) іншими особами. Такими позначеннями
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри,
зображувальні елементи, комбінації кольо�
рів. Крім ЦК України поняття «торговельна
марка» вживається і в статтях 155, 157, 158
Господарського кодексу України (ГК Украї�
ни), а також інших нормативно�правових
актах (зокрема, законах України «Про моло�
ко та молочні продукти», «Про організацію та
проведення фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу в Україні»). 

Крім наведених визначень ст. 1 Па�
ризької конвенції про охорону промислової
власності від 20 березня 1883 року (набрала
чинності для України 25 грудня 1991 року)
передбачає, що об’єктами правової охоро�
ни є товарний знак, знак обслуговування,
фірмові найменування та вказівки про похо�
дження чи найменування місця походження. 

До речі, ст. 1477 ЦК РФ визначає, що
«товарний знак» і «знак обслуговування» –
це позначення, які слугують для індивіду�
алізації товарів, виконуваних робіт чи нада�
них послуг юридичних і фізичних осіб. Різни�
ця між цими поняттями полягає в тому, що

товарний знак – позначення, що слугує для
індивідуалізації товарів, а знак обслугову�
вання – для індивідуалізації робіт і послуг
[8, 54]. 

Таким чином, перш за все необхідно
з’ясувати співвідношення поняття «торго�
вельна марка», яке вживається у ст. 492 ЦК
України, статтях 157, 158 ГК України та інших
нормативно�правових актах, і понять «то�
варний знак» та «знак обслуговування», що
вживаються в Паризькій конвенції про охо�
рону промислової власності, з одного боку, і
поняття «знак для товарів і послуг», вжитого
у ст. 229 КК України, з другого. Зіставлення
їх змісту, розкритого у названих норматив�
но�правових актах, свідчить про те, що по�
няття «торговельна марка» тотожне поняттю
«знак для товарів і послуг», яке об’єднує ви�
дові поняття «товарний знак» і «знак обслу�
говування». Про це також свідчить той факт,
що в ст. 420 ЦК України разом з поняттям
«торговельна марка» в дужках зазначається
поняття «знак для товарів і послуг», а це оз�
начає, що законодавець розглядає вказані
поняття як тотожні. 

Категорія знаків для товарів і послуг, що
являє собою словесні позначення, включає
назви підприємств, які�небудь слова чи сло�
восполучення (реальні чи вигадані), а також
рекламні гасла. Серед словесних позначень
розрізняють два типи. Перший – словесні, у
яких охороняється лише саме слово, напри�
клад «Славутич». Другий тип – виконані в
особливій шрифтовій манері. В них охоро�
няється шрифт, характер розташування
букв, їх відносний розмір, фон та інші часто
візуальні, інформативні елементи [9, 156]. 

Зображувальні знаки для товарів і по�
слуг – це різні малюнки та символи, а також
пласкі зображення товарів або упаковки.
Одним із видів торговельних марок є ком�
бінація різних елементів – поєднання слів,
літер, цифр, зображень, а також логотипи й
етикетки. Категорію кольорових торговель�
них марок представляють позначення, що
включають слова, зображення і яку�небудь
їх комбінацію в кольоровому виконанні, а та�
кож кольорове поєднання і колір сам по
собі. 

Крім того, виокремлюють такі специ�
фічні знаки для товарів і послуг, як об’ємні,
звукові, нюхові. Об’ємними знаками для то�
варів і послуг є зображення торговельних
марок в трьох вимірах – за довжиною, висо�
тою, шириною. До об’ємних зображень, що
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реєструються в Україні, належать тривимірні
об’єкти у вигляді фігур і їх комбінацій.
Найвідомішими в світі зареєстрованими
об’ємними знаками є пляшка Coca Cola,
флакони для парфумів Salvador Dali, пляшка
коньяку Napoleon, фігурка ягуара на капоті
однойменної марки автомобіля, форма пігу�
лок Viagra [10]. 

Як звукові торговельні марки можуть
реєструватися будь�які звуки і музичні фра�
зи. Звуки – це шуми будь�якого походження,
які не можуть бути виражені нотами: відомі і
рідкісні звуки, що зустрічаються в природі, а
також звуки, створені за допомогою ком�
п’ютерної техніки або музичних синтезую�
чих пристроїв. Прикладами можуть слугува�
ти відомі в усьому світі зареєстровані зву�
кові марки: звук запальнички Zippo, що
відкривається, звук мотора мотоцикла «Хар�
лей Девідсон».

Варто погодитися з А.С. Нерсеяном, на
думку якого, для надання правової охорони
торговельній марці необхідні: 1) державна
реєстрація в Україні та отримання охорон�
ного документа – свідоцтва; або 2) держав�
на реєстрація в іноземній країні – учасниці
Мадридської угоди про міжнародну реєст�
рацію знаків; або 3) успішне проходження
торговельної марки через процедуру виз�
нання загальновідомою на підставі п. 6�bis
Паризької конвенції про охорону промисло�
вої власності [5, 126–127]. 

Цивільне законодавство України перед�
бачає можливість визнання знака для то�
варів і послуг добре відомим. Згідно зі ст. 25
Закону України «Про охорону прав на знаки
для товарів і послуг» в Україні є два органи,
що можуть визнати знак добре відомим, –
Апеляційна палата установи та суд. При цьо�
му від дати, на яку за визначенням Апе�
ляційної палати чи суду знак став добре
відомий в Україні, йому надається правова
охорона така сама, якби цей знак був заяв�
лений на реєстрацію в Україні (ч. 4 ст. 25 вка�
заного Закону). Отже, предметом розгляду�
ваного складу злочину можуть виступати не�
зареєстровані торговельні марки, однак
лише в тому випадку, якщо вони відповідно
до чинного законодавства України пройшли
процедуру визнання їх «добре відомими». 

Не можна погодитися з П.С. Берзіним у
тому, що використання неправдивих позна�
чень, які імітують вже зареєстровані знаки
для товарів і послуг та фірмові найменуван�
ня, не визнається порушенням права на

справжні (зареєстровані) знаки та фірмові
найменування, позначення яких імітуються
[1, 127]. Так, ч. 4 ст.16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг»
передбачено, що знак для товару і послуги
визнається використаним і тоді, коли його
застосовано у формі, що відрізняється від
зареєстрованої форми знака лише окреми�
ми елементами, якщо в цілому відмінності
знака це не змінює. Крім того, цим Законом
передбачено, що власник знака має право
забороняти використовувати позначення,
схоже із зареєстрованим знаком, якщо в ре�
зультаті їх можна сплутати чи ввести спожи�
вача в оману. Тобто у разі використання
імітуючих позначень на сьогодні в Україні
спостерігається чітко виражена проти�
правність такої поведінки, яка посягає на
право інтелектуальної власності на знак для
товарів і послуг. Отже, використання імітую�
чих позначень за наявності всіх ознак
аналізованого складу злочину має квалі�
фікуватись за відповідною частиною ст. 229
КК України.

Слід зазначити, що на практиці нерідко
виникають проблеми, пов’язані з криміналь�
но�правовою оцінкою незаконного викорис�
тання знака для товарів і послуг. Так, в ході
досудового слідства у кримінальній справі,
порушеній прокуратурою Автономної Рес�
публіки Крим за фактом незаконного вико�
ристання приватним підприємцем А. (здійс�
нював підприємницьку діяльність на тери�
торії міста Севастополя) комбінованого
знака для товарів і послуг (являв собою су�
купність словесного та зображувальних по�
значень), право власності на який належало
підприємству «Б» (здійснювало підприєм�
ницьку діяльність у місті Сімферополі), було
встановлено, що в 2007 році підприємство
«Б» звернулося до А. з вимогою припинити
використовувати у підприємницькій діяль�
ності словесне позначення, яке займає клю�
чове місце у належному підприємству
комбінованому знакові для товарів і послуг.
Однак вказаний підприємець, не припиняю�
чи використовувати зазначене словесне по�
значення, зареєстрував чотири місяці пото�
му на території міста Севастополя в уста�
новленому порядку приватне підприємство
«С», яке містило у своєму найменуванні вка�
зане словесне позначення. У 2010 році
рішенням Севастопольского апеляційного
господарського суду скасовано рішення
відділення Антимонопольного комітету Ук�
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раїни в Автономній Республіці Крим, яким дії
А. раніше визнано такими, що порушують
антиконкурентне законодавство України.
У своєму рішенні суд вказав, що відповідно
до п. 6 Інформаційного листа Вищого госпо�
дарського суду України № 01�8/847 від
17 березня 2006 року знак для товарів і по�
слуг, тотожний або схожий до ступеня змішу�
вання з фірмовим найменуванням іншої юри�
дичної особи, є «неохороноспроможним». 

На думку автора, у цьому разі вбачають�
ся підстави для притягнення А. до криміна�
льної відповідальності, якщо слідством буде
доведено, що з моменту одержання листа�
вимоги від підприємства «Б» до моменту
державної реєстрації підприємства «С» А.
використовував у своїй діяльності зазначе�
не імітуюче позначення і цим завдав шкоду
підприємству «Б» в розмірі, вказаному у
примітці до ст. 229 КК України. 

Прикладом вдалого застосування пра�
воохоронними органами аналізованої кримі�
нально�правової норми можна вважати ви�
рок Богуславського районного суду Київ�
ської області від 29 березня 2007 року
(справа № 1�42/07). У ньому визнано винни�
ми у скоєнні досліджуваного виду злочину
трьох осіб, які, діючи за попередньою змо�
вою між собою, в період з жовтня до грудня
2006 року, встановивши у будинку своєї
знайомої кустарне обладнання, незаконно
використовували знак для товарів «Якобс»,
право на який на території України належить
ЗАТ «Крафт Фудз Україна», та знак «Принц
Лєбо», право на який на території України на�
лежить ЗАТ «Компанія «Продукт Сервіс» [11]. 

При вивченні такого поняття, як торго�
вельна марка, варто зупинитись і на деяких
проблемних питаннях, пов’язаних з мережею
Інтернет, а саме на співвідношенні понять
«торговельна марка» і «доменне ім’я». Відпо�
відно до ст.1 Закону України «Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг» доменне
ім’я – це ім’я, що використовується для адре�
сації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. 

Кожен комп’ютер, підключений до ме�
режі Інтернет, має свою власну «доменну
адресу» (domain address), яку ще називають
«доменним ім’ям» (domain name) комп’юте�
ра або просто ім’ям вузла (host name). Ця
адреса складається з декількох слів, скоро�
чень або інших ланцюжків символів без про�
пусків (літери повинні бути тільки латинськи�
ми), що йдуть підряд і розділені крапками.

Доменне ім’я чітко визначає IP�адреса сер�
вера, тому з метою полегшення користуван�
ня і доступу до певної адреси в мережі була
створена доменна система імен (Domain
Name System – DNS), що перетворює IP на
доменне ім’я, внаслідок чого користувачеві
не треба запам’ятовувати набір чисел, а
можна просто запам’ятати ім’я сервера,
щоб наступного разу набрати його в адрес�
ному рядку браузера. 

В Україні на сьогодні порядок реєстрації
доменних імен в зоні «.ua» регулюють тільки
Правила домена .UA, розроблені адміні�
стратором домена (ТОВ «Хостмастер») з до�
триманням діючих правил ICANN (Інтернет�
корпорація по наданню імен і номерів), що
набули чинності 27 липня 2001 року, зі
змінами від 15 вересня 2002 року (Правила).
Правила – це єдиний документ, що регулює
правовідносини на ринку доменів, тому їх
необхідно розглядати як звичай, що не супе�
речить актам цивільного законодавства Ук�
раїни. Так, відповідно до п. 3.2 Правил при�
ватні доменні імена другого рівня в домені
.UA делегуються виключно у випадку, якщо
відповідне доменне ім’я повністю або його
компонент другого рівня (до знака «.», але
не включаючи цей знак) за написанням
збігається зі знаком, права на використання
якого на території України належать відпо�
відному реєстратору [12]. 

Стаття 229 КК України не містить поло�
жень про доменне ім’я, у зв’язку з чим вини�
кає питання про те, чи є доменне ім’я пред�
метом передбаченого цією статтею складу
злочину. На думку П.С. Берзіна, предметом
злочину, передбаченого ст. 229 КК України,
слід визнавати доменне ім’я, якщо воно
збігається із зареєстрованим знаком для
товарів і послуг [1, 75]. Отже, автор розгля�
дає доменне ім’я як різновид знака для то�
варів і послуг (торговельної марки). Іншої
точки зору дотримується російський учений
І.М. Головізніна, вважаючи, що доменне ім’я
не направлене на індивідуалізацію товару,
послуги чи фірми, оскільки доменне ім’я
індивідуалізує Інтернет�сайт [8, 84�85]. 

Підтвердження правильності цієї думки
знаходимо у чинній редакції ст.1 Закону Ук�
раїни «Про охорону прав на знаки для то�
варів і послуг», яка визначає, що знак для
товарів і послуг – це позначення, за яким то�
вари і послуги одних осіб відрізняються від
товарів і послуг інших осіб, а доменне ім’я –
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ім’я, що використовується для адресації
комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. Доменне
ім’я не можна розглядати як різновид торго�
вельної марки, оскільки між ними є істотні
відмінності. Так, на відміну від торговельної
марки, як домени можна реєструвати і за�
гальновідомі слова. Крім того, домен пови�
нен бути унікальним, тоді як допускається
реєстрація однакових або схожих торговель�
них марок різних класів товарів або послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України
«Про охорону прав на знаки для товарів і по�
слуг» порушенням прав власника свідоцтва
на знак для товарів і послуг (тобто торго�
вельну марку) вважається також викорис�
тання без його згоди в доменних іменах
знаків та позначень, вказаних у п. 5 ст. 16
цього Закону, тобто: зареєстрованих знаків
стосовно наведених у свідоцтві товарів і по�
слуг; зареєстрованих знаків стосовно то�
варів і послуг, споріднених з наведеними у
свідоцтві, якщо внаслідок такого викорис�
тання можна ввести в оману щодо особи,
яка виробляє товари чи надає послуги; по�
значень, схожих із зареєстрованим знаком,
стосовно наведених у свідоцтві товарів і по�
слуг, якщо внаслідок такого використання ці
позначення і знак можна сплутати; позна�
чень, схожих із зареєстрованим знаком,
стосовно товарів і послуг, споріднених з на�
веденими у свідоцтві, якщо внаслідок такого
використання можна ввести в оману щодо
особи, яка виробляє товари чи надає послу�
ги, або ці позначення і знак можна сплутати.

На сьогодні доменні імена не можуть бу�
ти зареєстровані як знаки для товарів і по�
слуг (торговельні марки). Останні можуть
бути складовими елементами доменного
імені (що може складатися з декількох
знаків, власником яких є одна особа), на�
явність якого з технічної точки зору робить
неможливим його подвійне (двома користу�
вачами) застосування. 

Таким чином, якщо особа без відповід�
них правових підстав використовує доменне
ім’я, яке співпадає із зареєстрованим зна�
ком для товарів і послуг, то в такому випадку
вона незаконно використовує вказаний знак
для товарів і послуг (торговельну марку) і за
наявності відповідних підстав може нести
відповідальність за ст. 229 КК України. Однак
це не означає, що предметом даного злочи�
ну виступає доменне ім’я: предметом зло�
чину тут виступає знак для товарів і послуг, а

доменне ім’я характеризує об’єктивну сто�
рону злочину (знак для товарів і послуг не�
законно використовувався в доменному
імені). 

Підсумовуючи викладене вище, можна
зробити такі висновки. 

По�перше, предметом складу злочину,
передбаченого ст. 229 КК України, виступа�
ють знак для товарів і послуг, фірмове най�
менування, кваліфіковане зазначення похо�
дження товару. При цьому майнові права на
вказані об’єкти інтелектуальної власності не
є предметом розглядуваного складу злочи�
ну, однак вони є складовими елементами
охоронюваних законом суспільних відносин
(права інтелектуальної власності) і можуть
розглядатися як предмет злочинного впливу. 

По�друге, в чинному українському зако�
нодавстві існують певні термінологічні роз�
біжності з питань знаків для товарів і послуг,
оскільки одночасно використовуються такі
тотожні поняття, як «знак для товарів і
послуг», «знак», «торговельна марка», що в
свою чергу об’єднують видові поняття «то�
варний знак» і «знак обслуговування». 

По�третє, предметом складу злочину,
передбаченого ст. 229 КК України, виступа�
ють торговельні марки (знаки для товарів та
послуг), які пройшли державну реєстрацію в
Україні чи іноземній країні – учасниці Мад�
ридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків, або не проходили реєстрацію, однак
у встановленому порядку визнані добре
відомими. 

По�четверте, використання імітуючих
позначень відповідно до ст.16 Закону Украї�
ни «Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг» вважається використанням знака
для товарів і послуг, а тому може бути під�
ставою для притягнення винних осіб (за на�
явності інших належних підстав) до криміна�
льної відповідальності за ст. 229 КК України. 

По�п’яте, доменне ім’я не є різновидом
торговельної марки і не виступає предме�
том аналізованого складу злочину, однак
особа, яка без відповідних правових підстав
використовує доменне ім’я, що співпадає із
зареєстрованим знаком для товарів і послуг,
вважається такою, яка незаконно викорис�
товує торговельну марку і за наявності від�
повідних підстав повинна нести відповідаль�
ність за ст. 229 КК України. У такому разі до�
менне ім’я характеризуватиме об’єктивну
сторону складу злочину.
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ПЕРЕДБАЧЕНОГО ст. 229 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Резюме

З’ясовуються проблемні питання, пов’язані із визначенням знака для товарів і послуг як предмета
злочину, передбаченого ст. 229 КК України. Зроблено висновок про неправильність визнання таким
предметом майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності. Обґрунтовується положення про те,
що використання імітуючих позначень і доменних імен за наявності до цього підстав може кваліфікуваA
тись за ст. 229 КК України. 

Сергей ЛИСУНОВ

ЗНАК ДЛЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 229 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ

Резюме

Исследуются проблемные вопросы, связанные с определением знака для товаров и услуг как
предмета преступления, предусмотренного ст. 229 УК Украины. Сделан вывод о неправильности приA
знания таким предметом имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности. АргуA
ментируется положение о том, что использование имитирующих обозначений и доменных имен при
наличии к тому оснований может квалифицироваться по ст. 229 УК Украины. 

Sergiy LISUNOV

TRADE MARKS AS THE CRIME OBJECT PROVIDED BY ARTICLE 229 
OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

Summary

The article deals with the research of problematic issues related to the definition of trade mark as the
crime object provided by Art. 229 of the Criminal Code of Ukraine. It’s incorrect to refer intellectual property
rights to such kind of object. The provision that illegal usage of imitating trade marks and domain names for
certain reasons may be qualified as crime provided by Art.229 of the Criminal Code of Ukraine is grounded.



В умовах незавершеності судово�пра�
вової реформи особливої актуальності
набувають роботи з ґрунтовним аналізом
проведених перетворень і з конкретними
пропозиціями щодо подальших реформ.
У сучасній монографічній літературі не бра�
кує аналізу загальних засад правової держа�
ви, ролі і значення міжнародно�правових
стандартів для окремих галузей права.

Видання «Стандарти правової держави:
втілення у національну модель організацій�
ного забезпечення судової влади»* за ав�
торством В.Д. Бринцева є спробою на мо�
нографічному рівні поєднати у цьому кон�
тексті досягнення декількох галузевих наук:
кратології, судової соціології, теорії держа�
ви і права, теорії судової влади. Не вдаю�
чись в деталізацію загальновизнаних прин�
ципів правової держави, поділу влади, са�
мостійності суду, незалежності суддів, автор
досліджує наслідки імплементації в націо�
нальну модель судоустрою міжнародних
правових стандартів, проблемні питання дії
принципу верховенства права при здійснен�
ні правосуддя і пропонує шляхи усунення
недоліків, зумовлених незавершеністю су�
дової реформи. 

У вступі до цієї роботи автором сформу�
льована мета – дослідити стан впроваджен�

ня в законодавство України стандартів пра�
вової держави щодо організаційного забез�
печення судової діяльності з одночасним
аналізом конституційних засад, на яких по�
винна бути побудована національна модель
управління судами.

Відповідно до поставленої мети логічни�
ми вбачаються питання, досліджені у пер�
шому та другому розділах роботи «Судова
влада у правовій державі» та «Теоретичні і
практичні основи для побудови національної
моделі судоустрою у відповідності до вимог
правової держави».

Крім того, що ці розділи містять систем�
ний аналіз основних постулатів правової
держави: принципів поділу влади, верховен�
ства права, що ґрунтується як на загаль�
новідомих теоріях, так і авторській позиції
щодо оцінки реального стану втілення цих
принципів у законодавство України.

Позитивне значення для законотворчо�
го процесу мають пропозиції автора стосов�
но системи функцій судової влади з одноча�
сним застереженням про необхідність від�
різняти їх від функцій конкретної судової
системи, а також щодо будови судових юрис�
дикцій.

Корисними для системи вищої юридич�
ної освіти є пропозиції автора, які стосують�
ся удосконалення базової юридичної освіти
і формування чіткої державної програми
підготовки кадрів для судової системи. Зок�
рема – підготовки кандидатів у судді й ефек�
тивності системи підвищення професійного
рівня суддів. 
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* Б р и н ц е в В.Д. Стандарти правової держа�
ви: втілення у національну модель організаційно�
го забезпечення судової влади: моногр. / Брин�
цев В.Д. – Х.: Право, 2010. – 464 с.

Микола РУДЕНКО,
доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри правосуддя Харківського 
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МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ЩОДО ВТІЛЕННЯ У НАЦІОНАЛЬНУ МОДЕЛЬ 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ



Розділи: IV «Судове управління (адміні�
стрування) як функція судової влади» і V «Кон�
ституційно�правові основи та головні напрям�
ки підвищення ефективності управлінських
процесів у судах» безпосередньо присвячені
дослідженню головної мети роботи.

У цих розділах детально проаналізовані
проблемні питання судового адмініструван�
ня, у тому числі пов’язані й з остаточною не�
визначеністю щодо процедури наділення
суддів адміністративними повноваженнями,
а також запропоновані варіанти подальшого
законодавчого унормування цієї проблеми.

Прикладний характер мають підрозділи
VI розділу монографії, присвяченого з`ясу�
ванню системи організаційно�технічних за�
ходів, покликаних забезпечувати належне
правосуддя.

Слід зазначити, при цьому автор відхи�
лився від методу порівняльного аналізу
міжнародних стандартів і чинного законо�
давства України, що вплинуло на обґрунто�

ваність пропозицій з подальшого удоскона�
лення законодавства про судоустрій. Скла�
дається також враження дещо зайвої де�
талізації при дослідженні застосування у су�
довій системі локальної нормотворчості.

Разом із тим заслуговують на схвальний
відгук намагання автора дослідити засади
«перспективного планування законодавчого
процесу» шляхом прийняття відповідних
концепцій і особливо запропонований ав�
торський варіант «Концепції завершального
етапу судово�правової реформи України».

У цілому отримані висновки можуть бути
продуктивно використанні як у законодав�
чому процесі, так і в системі підвищення
кваліфікації суддів та голів судів регіональ�
ного рівня.

Монографія має науково�практичне
значення і буде корисною всім причетним
до судово�правової реформи та організа�
ційного забезпечення правосуддя в Україні.

Рецензіїї

125



17 вересня 2010 року пішов із життя
Вадим Борисович Авер’янов, доктор
юридичних наук, професор, академік
Національної академії правових наук
України, завідувач відділу проблем
державного управління та адміністратив�
ного права Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, член
редакційної ради «Вісника Національної
академії прокуратури України».

В.Б. Авер’янов як фахівець у галузях
адміністративного права і державного
управління та правового забезпечення
адміністративної реформи є одноосіб�
ним автором відомих в Україні моногра�
фічних досліджень «Функції та організа�
торська структура органу державного
управління» (1979), «Організація апарату
державного управління» (1985), «Апарат
державного управління: зміст діяльності
та організаційної структури» (1990).
У співавторстві він підготував праці
«Державне управління: теорія і практика»
(1998), «Державна служба: організа�
ційно�правові основи і шляхи розвитку»
(1999), «Державне управління в Україні.
Навчальний посібник» (1999), «Виконав�
ча влада і адміністративне право» (2002),
«Державне управління: проблеми адміні�

стративно�правової теорії та практики»
(2003).

Загалом ним опубліковано понад
300 наукових робіт, зокрема більше
20 монографій, 4 науково�практичні ко�
ментарі і навчальні посібники. За видан�
ня наукових праць учений неодноразово
нагороджувався.

Виховав цілу плеяду юристів. Під йо�
го керівництвом здійснено захист близь�
ко 20 кандидатських та докторських ди�
сертацій.

В.Б. Авер’янов брав участь в підготов�
ці важливих для законотворення проектів,
у тому числі «Про державну службу», «Про
Кабінет Міністрів України», «Про міністер�
ства та інші центральні органи виконавчої
влади», «Кодексу основних правил пове�
дінки державного службовця», Адміні�
стративно�процедурного кодексу. Був
одним із розробників Концепції адміні�
стративної реформи в Україні.

Удостоєний почесного звання «За�
служений юрист України» (1993), нагоро�
джений орденом «За заслуги» ІІІ (1996),
ІІ (2006), І (2010) ступенів, Почесною гра�
мотою Верховної Ради України (2004),
Почесною грамотою та Подякою Кабінету
Міністрів України (1999, 2000). 
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Редакційна рада та редакційна колегія  журналу 

«Вісник Національної академії прокуратури України»

глибоко сумують з приводу передчасної смерті 

Вадима Борисовича Авер’янова та висловлюють  

щирі співчуття рідним, близьким, колегам.



За період з липня по жовтень 2010 роK

ку в Національній академії прокуратури Ук�
раїни відбулись наступні міжнародні події.

16 червня 2010 року до Національної
академії прокуратури України завітала деле�
гація Міністерства юстиції Турецької Рес�
публіки на чолі з генеральним директором
Департаменту міжнародного права та між�
народних відносин міністерства Ахметом

Піратом. Під час зустрічі з ректором Ака�
демії Григорієм Середою іноземні гості були
ознайомлені з системою підготовки та під�
вищення кваліфікації кадрів органів проку�
ратури України, наприкінці відвідування оз�
найомились з умовами, в яких відбувається
навчальний процес, та оглянули експозицію
Музею історії прокуратури України.

З 8 по 10 вересня 2010 року прорек�
тор Національної академії прокуратури Ук�
раїни – директор Інституту підготовки кадрів
Олександр Толочко перебував у службово�
му відрядженні у м. Москва Російської Фе�
дерації, де взяв участь в науково�практичній
конференції «Проблеми підвищення квалі�
фікації керівних прокурорських та слідчих
кадрів: історія і сучасність», а також в урочи�
стому засіданні Вченої ради Академії Гене�
ральної прокуратури Російської Федерації з
приводу 40�річчя заснування Інституту
підвищення кваліфікації керівних кадрів Ака�
демії ГП РФ.

15 і 27 вересня 2010 року радник з
правових питань Посольства США в Україні
Девід Льюїс прочитав для слухачів Інституту
підвищення кваліфікації кадрів лекції англій�
ською мовою на тему «Кримінальне пе�
реслідування та розслідування складних
злочинів: міжнародний досвід». Під час лек�
цій розглядались питання про роль прокура�
тури у кримінальному судочинстві, визна�
чення злочинів, відмінності між складними
злочинами в США й Україні, злочини в ор�
ганізаціях, методи розслідування та спе�
ціальні слідчі дії, співробітництво у криміна�
льному судочинстві, захист свідків, наводи�
лись приклади їх застосування в США.

Прослухавши лекції, слухачі мали мож�
ливість поставити численні запитання і по�
дискутували з лектором.

По завершенні лекцій відбулись короткі
робочі зустрічі Девіда Льюїса з ректором
Академії Григорієм Середою, на яких об�
говорювались можливості подальшої спів�
праці. Під час другої зустрічі пан Льюїс пред�
ставив радника з правових питань Посоль�
ства США в Україні, керівника проекту
боротьби з корупцією пана Джона ЕнгстроK

ма, який тривалий період працював проку�
рором в Детройті, останнім часом був за�
ступником керівника відділу боротьби з ко�
рупцією в офісі федерального прокурора
Детройта.

З 21 по 25 вересня 2010 року Націо�
нальну академію прокуратури України впер�
ше за час її існування відвідала офіційна де�
легація навчального закладу професійної
підготовки суддів і прокурорів – Академії
Правосуддя Туреччини. Делегацію очолив
Віце�президент суддя Самі Сезаі Урал. До
її складу увійшли члени Правління Академії,
суддя Касаційного суду Саді Гювен і Прези�
дент 1�ї Палати Вищого військового
Адміністративного суду суддя Джелал

Ішиклар, викладач Академії, суддя Сиддик

Гюллюк, секретар з загальних питань Ака�
демії Мехмет Гедік та представник Депар�
таменту статистики Міністерства юстиції Ту�
реччини Фатіх Ондер.

Члени делегації зустрілись з ректором
Національної академії прокуратури України
Григорієм Середою. Під час діалогу сторо�
ни наголосили на обопільній зацікавленості
й важливості налагодження взаємовигідної
співпраці й обміну досвідом для вдоскона�
лення процесу навчання та підвищення
кваліфікації майбутніх прокурорів і суддів, у
тому числі в контексті наближення до євро�
пейських стандартів у цій галузі.

У ході переговорів турецькій стороні на�
дана інформація про структуру, завдання й
функції органів прокуратури України, систе�
му підготовки кадрів та підвищення кваліфі�

127

ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

ХРОНІКА МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ



кації прокурорів і слідчих, організацію на�
вчального процесу та наукову діяльність в
Національній академії прокуратури України. 

У свою чергу, гості поділились інфор�
мацією про діяльність Академії правосуддя
Туреччини, виступили перед студентами
1 курсу та викладачами Національної ака�
демії прокуратури України. Окрім цього, оз�
найомились із умовами, в яких відбувається
навчальний процес в НАПУ, відвідали Музей
історії прокуратури України й залишили за�
пис в Книзі Почесних Гостей.

Згідно з програмою візиту відбулася
зустріч членів делегації із заступником Гене�
рального прокурора України Євгеном БлаK

жівським, під час якої сторони обмінялись
інформацією про систему підготовки і підви�
щення кваліфікації кадрів для органів проку�
ратури та судів, відвідали прокуратуру Обо�
лонського району міста Києва, де зустрілись
із прокурором району Олегом АндрющенK

ком та ознайомилися з умовами, в яких пра�
цюють прокурори і слідчі прокуратури ра�
йонного рівня.

Також члени делегації мали зустрічі у
Верховному Суді України, Апеляційному суді
Київської області, Ірпінському міському суді
Київської області та Академії суддів України.

Найважливішим результатом візиту ста�
ло підписання між Національною академією
прокуратури України та Академією Правосуд�
дя Туреччини двосторонньої рамкової угоди
про взаємну співпрацю і обмін досвідом.

6 жовтня 2010 року проректор Акаде�
мії – директор Інституту підготовки кадрів
Олександр Толочко взяв участь у засіданні
Комітету щодо реалізації Спільної програми
Європейського Союзу і Ради Європи «Бо�
ротьба з жорстоким поводженням та без�
карністю» у країнах Південного Кавказу,
Молдові й Україні, яке відбулося в Києві, у
приміщенні Інституту законодавства Вер�
ховної Ради України, за участю представ�
ників партнерів програми з Азербайджану,
Вірменії, Грузії, Молдови, Ради Європи та
ряду державних установ України і неурядо�
вих організацій.

На засіданні було повідомлено про хід
виконання заходів програми, зокрема в Ук�
раїні, пройшло обговорення та надані про�
позиції щодо майбутнього плану дій.

Відділ міжвузівських 

та міжнародних зв’язків

Національної академії 

прокуратури України
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