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ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО  
ДО 20-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ЖУРНАЛУ

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова від дня свого створення 
13 травня 1865 року займає одне з провідних місць у формуванні системи освіти, у роз-
витку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним з найстаріших університе-
тів України і фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки і культури в 
мережі освіти нашої країни. ОНУ імені І. І. Мечникова – всесвітньо відомий університет 
з високим міжнародним авторитетом, у світовому рейтингу займає почесне 48-е місце 
серед 75 кращих університетів світу. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова є загальновизнаним про-
відним вищим навчальним закладом у групі класичних університетів, національним, 
нау ковим і культурним центром України. Займає 5-е місце в рейтингу вищих навчальних 
закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus. Міжнародне ви-
знання ОНУ імені І. І. Мечникова як одного з лідерів національної освітньої мережі під-
тверджується також тим, що майже 40 відомих університетів світу, співпрацюють з уні-
верситетом у рамках довгострокових угод, у тому числі по 5 проектам ТЕМРUS-ТАСІS, 
чисельним програмам INTAS, НОУ-ХАУ, СКОР та інші. 

Одним із найважливіших завдань сучасного періоду розвитку української держави 
та суспільства є підвищення ефективності правового забезпечення. На економіко-пра-
вовому факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, що має 
потужний науковий потенціал, активно функціонує наукове фахове видання «Правова 
держава», на сторінках якого аналізуються актуальні проблеми з різних галузей права.

Науковий журнал «Правова держава» заснований у лютому 1999 р., є Лауреатом 
IV Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання. Вища атестаційна комісія 
України визнала журнал фаховим виданням з юридичних наук (Постанова Президії ВАК 
України від 14 квітня 2010 р.). Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і на-
уки України від 25 лютого 2016 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових ви-
дань України. Індексація наукометричними базами даних: Index Copernicus, Індексація 
іншими базами даних: Google Scholar, Scientific Periodicals in National Library of Ukraine 
Vernadsky, Scientific Periodicals of Ukraine, Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, 
Citefactor, eLIBRARY.RU тощо.

Журнал співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами держав-
ної влади, місцевого самоврядування, органами суду, адвокатури та прокуратури. Така 
співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових ста-
тей, рецензій. Редколегія збірника здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування статей. 
До складу редколегії збірника входять провідні українські вчені. Крім того, до видання 
запрошені й іноземні фахівці в галузі права (Білорусь, Польща, Росія, Узбекистан та ін.). 
Журнал виходить 4 рази на рік та поширюється через мережу Інтернет. 

Журнал «Правова держава» активно використовується в навчальному процесі – стат-
ті та матеріали рекомендуються як додаткові джерела при вивченні основних дисциплін. 
У збірнику публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних за-
гальнотеоретичних та галузевих правових питань, правозастосовної практики, пропо-
зиції до законодавства, зарубіжний правовий досвід конституційної, судово-правової та 
адміністративно-правової реформ. 

Редколегія видання запрошує всіх бажаючих до співробітництва та пропонує публі-
кацію статей. Видання розраховане не тільки на юристів-науковців, а й на практиків, які 
знайдуть у ньому чимало корисного для своєї широкопланової діяльності, що сприятиме 
утвердженню базових цінностей цивілізованої потуги України – права, справедливості 
та моралі.

З повагою, 
декан економіко-правового факультету, 
Заслужений юрист України, професор   ТРУБА Вячеслав Іванович
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ГОРДОСТЬ ОНУ ИМЕНИ И.И. МЕЧНИКОВА – ЕГО УЧЕНЫЕ  
(О ЮБИЛЯРАХ 2018 ГОДА)

История любого учебного заведения невозможна без учета жизни и деятельнос-
ти движущей силы – преподавателей, научных сотрудников, лаборантов, методистов. 
А когда в жизни таких людей отмечаются знаменательные даты, о них говорить и пи-
сать вдвойне приятно. Именно такая позиция лежит в основе материала данной статьи, 
в которой говорится о сотрудниках нашего университета, отметивших свои юбилеи в 
2018 году. 

Ключевые слова: ОНУ имени И. И. Мечникова, юбилей, наука, кафедра, факультет.

Постановка проблемы. На рубеже ХХ – ХХІ веков многие подразделения ОНУ 
имени И. И. Мечникова, одного из старейших вузов страны, подверглись ряду преоб-
разований. Появились новые факультеты, новые специальности. В этом непростом про-
цессе принимали участие как молодые ученые, так доценты и профессора, известные не 
только в нашем городе, но далеко за его пределами. Сегодня мы видим плоды тех усилий: 
наш университет постоянно занимает ведущие позиции в стране и мире, подготавливая 
высококвалифицированные кадры. За всем этим – постоянный труд ученых, которые по-
рой остаются в тени. 

Анализ последних исследований и публикаций. Надо сказать, что деятельность 
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова на современном этапе 
представлена в коллективной монографии, посвященной 150-летию учебного заведе-
ния [1, с. 645-964], которая содержит много имен ученых прошлых лет и сегодняшних 
дней, хотя далеко не все. Это объясняется тем, что монография была призвана отразить 
150-летнюю историю университета как учебного заведения, а особое внимание было 
уделено только самым известным личностям. 

В том же году вышла, к примеру, монография [2], в которой наряду с исследова-
нием исторического пути экономико-правового факультета представлены биографии 
известных педагогов-юристов как минувших лет, так и современности.

В честь известных ученых на факультетах проходят научные чтения, издаются сбор-
ники трудов. Так, например, в 2018 году на факультете РГФ был издан сборник статей в 
честь профессора Валерии Андреевны Кухаренко [3].

Цель статьи заключается в том, чтобы на примере научно-педагогической, обще-
ственной деятельности некоторых работников старейшего университета показать ее зна-
чение для жизни любого факультета, а также привлечь внимание к человеческому изме-
рению личностей сотрудников. 

Изложение основного материала. 27 декабря 2018 года в конференц-зале ОНУ име-
ни И. И. Мечникова прошло торжественное чествование всех юбиляров нашего учебно-
го заведения, как действующих сотрудников, так и пенсионеров, которым исполнилось 
60 лет и выше. Это праздничное мероприятие, ставшее традиционным, было иницииро-
вано аппаратом профкома нашего университета (Е. И. Бойко, Н. Г. Ивановой, Н. В. Ильевой, 
В. В. Пеновым) при всесторонней поддержке ректора ОНУ имени И. И. Мечникова  
И. Н. Коваля. 

© В. В. Орлов, 2019
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Учитывая то, что нужно было поздравить более 190 человек, торжество было раз-
делено на две части: в первой части поздравления принимали специалисты в области 
естественных наук и математики, во второй – представители гуманитарных специаль-
ностей и экономисты. 

Юбиляры принимали поздравления от ректора ОНУ имени И. И. Мечникова Игоря 
Николаевича Коваля, проректора Вадима Михайловича Хмарского, председателя проф-
кома сотрудников Вадима Васильевича Пенова и заместителя председателя профкома 
сотрудников Натальи Васильевны Ильевой.

В своем выступлении профессор И. Н. Коваль отметил, что собравшиеся – «люди, 
которые внесли колоссальный вклад в жизнь университета и страны. Наш университет 
может гордиться тем, что этих людей отличают профессионализм, порядочность, патрио-
тизм. Год был полон тревог и ожиданий, – заключил ректор, – но и определенных побед и 
свершений, что позволило достойно выглядеть во всевозможных рейтингах».

Между выступлениями достойных людей звучали песни на украинском, русском, 
анг лийском языках. Наверное, это логично. Ведь Одесса – город, в котором переплелись 
культуры, традиции, обряды десятков национальностей. Во время праздничного меро-
приятия от каждой возрастной группы выступали представители. 

Особо хочется отметить юбиляров экономико-правового факультета: зав. кафедрой 
общеправовых дисциплин и международного права В. П. Плавича, зав. кафедрой консти-
туционного права и правосудия Л. А. Корчевную, доцента кафедры экономической ки-
бернетики и информационных технологий В. Н. Люботу, доцента кафедры менеджмента 
и инноваций В. П. Дюкова, а также неработающих пенсионеров: доцента М. В. Рудяк и 
старшего преподавателя кафедры административного и хозяйственного права, ветерана 
труда Н. Н. Вернер. 

Свою любовь к университету выразил профессор Владимир Петрович Плавич, за-
ведующий кафедрой общеправовых дисциплин и международного права Одесского 
национального университета имени И. И. Мечникова, доктор философских наук, кан-
дидат юридических наук, профессор, академик, заслуженный деятель науки и техники 
Украины. «Работа в университете это ежедневный труд, работа со студентами, научная 
работа, международное сотрудничество» – подчеркнул он. 

В 2015 году, знаковом для одного из старейшего университета Украины, вышли 
две фундаментальные монографии, в создании которых принимал участие Владимир 
Петрович. Это указанный выше труд в честь 150-летия университета, для которого им 
был написан подраздел о современном этапе развития кафедры, которой он руководит 
[1, с. 716 – 718], а также монография «Служители Фемиды …», для которой Владимир 
Петрович написал главу, посвященную кафедре общеправовых дисциплин и междуна-
родного права, которую возглавляет [2, с. 401 – 405].

Также, в 2018 году среди юбиляров была заведующая кафедрой конституционно-
го права и правосудия, доктор юридических наук, профессор Любовь Александровна 
Корчевная, которая имеет ряд государственных наград и отличий, в частности: почетное 
отличие Одесского областного совета; нагрудный знак МОН Украины «Отличник обра-
зования»; Почетную грамоту Кабинета Министров Украины; Почетный знак Украинской 
секции Международной полицейской  ассоциации «За мужество и профессионализм»; 
Нагрудный знак «За заслуги» и т.д.

Минувший, 2018 год, стал юбилейным в жизни профессора-филолога Валентины 
Ивановны Силантьевой, имя которой известно далеко за пределами Одессы. Ученый, 
писатель, публицист, доктор наук, профессор В. И. Силантьева заведует сегодня кафед-
рой зарубежной литературы. Вот уже почти 20 лет она развивает традиции и стала осно-
воположником нового вектора работы кафедры – культурологического. 

Творчество Валентины Ивановны Силантьевой было отмечено в 2013 году Дипломом 
литературной Бунинской премии, а ее повесть «Провинциалка Soveticus» вошла в «ко-
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роткий» список произведений, номинированных на премию имени великого писателя, 
лауреата Нобелевской премии, чей творческий путь тесно связан с Одессой.

По воле судьбы, по воле тех, кто определял расположение аудиторий, кафедр, каби-
нетов администрации факультетов, случилось так, что напротив кафедры зарубежной 
литературы находится подразделение факультета РГФ, которым долгое время руково-
дила профессор Валерия Андреевна Кухаренко – также юбиляр 2018 года с некоторой 
оговоркой. На самом-то деле ее юбилей пришелся на 2017 год, на 27 декабря. Но празд-
ничное мероприятие для юбиляров 2017 года проходило 25 декабря, то есть раньше, а по-
скольку поздравлять человека раньше времени у нас не принято, чествование уважаемой 
Валерии Андреевны состоялось в 2018 году. 

С Валерии Андреевны началась большая наука на факультете романо-герман-
ской филологии. Сначала в 1976 году ее усилия увенчались созданием на факультете 
Специализированного совета по защите диссертаций, который она возглавляла до 1986 
года, подготовив большое количество аспирантов, ставших кандидатами и докторами 
наук. Среди них сегодня занимает достойное место декан факультета романо-германской 
филологии, профессор Лидия Николаевна Голубенко, а также заведующие языковыми 
кафедрами не только в ОНУ имени И. И. Мечникова, но и в других учебных заведениях. 

 С большим уважением, радостью и гордостью я пишу о замечательных сотрудниках 
старшейшего университета города, основы которого были заложены еще в годы создания 
Ришельевского лицея; о специалистах, которые продолжают традиции одесских филоло-
гов, профессоров А. Томсона, Е. Корша; студентах нашего университета А. Тронского и 
М. Бахтина, которые прославили на весь мир страну; юристов и экономистов С. Витте, 
Ф. Леонтовича, Ф. Цитовича и других.

Выводы. Подводя итог сказанному выше, хотелось бы еще раз подчеркнуть, во-
первых, чисто гуманитарный аспект вопроса, потому что торжественные мероприятия 
в честь юбиляров учебного заведения, представляются важным моментом его трудо-
вой деятельности, с которой знакомятся коллеги, работающие в разных сферах науки. 
Во-вторых, такие мероприятия дают повод задуматься о разработках учебных курсов, 
практикумов, касающихся истории специальности, по которой обучаются студенты и 
магистранты, с уклоном именно в отраслевую деятельность ученых ОНУ. Третий вывод 
вытекает из предыдущего. Здесь можно говорить о межпредметных связях, стратегии 
преподавания одних дисциплин с использованием, применением, упоминанием дру-
гих. Например, студенты-слависты могут знакомиться с биографией В. А. Кухаренко, 
ведь ее теоретические разработки выходят далеко за пределы только английского языка. 
Студенты-философы, экономисты могли бы знакомиться с разработками профессора  
В. П. Плавича, которые касаются смежных моментов разных дисциплин. Четвертое. 
Стратегия знакомства с трудами ученых нашего университета в диахронии и синхронии 
могла бы стать поводом к насыщению соответствующим материалом курсов иностранных 
языков, где часто изучаются биографии иностранных знаменитостей, а ученые, которые 
работают рядом, остаются вне поля зрения. 
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Резюме
Статтю присвячено співробітникам університету, які відсвяткували свої ювілеї у 

2018 році. На основі публікацій, власних спостережень висвітлено деякі аспекти профе-
сійної, та громадської діяльності деяких провідних фахівців Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова. 
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THE PRIDE OF ODESSA UNIVERSITY NAMED I. I. MECHNIKOV – 
ITS SCIENTISTS (ABOUT JUBILEARS OF 2018)

Summary
This article is devoted to university staff who celebrated their jubilee anniversaries in 

2018. The article, highlighting some aspects of the professional and social activities of leading 
specialists of the Odessa University I. I. Mechnikov, was based on their publications, as well 
as the author’s own observations.

Key words: Odessa University І. І. Mechnikov, jubilee anniversary, science, department, 
faculty.
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ ФЁДОРОВ  
(05.VI.1855 – 17.III.1935)

Статья посвящена памяти профессора А. Ф. Фёдорова, из-
вестного ученого в области полицейского, торгового, граждан-
ского и морского права, который двадцать три года проработал в 
Новороссийском (Одесском) университете и заведовал кафедрой 
торгового права и судопроизводства.

Ключевые слова: Новороссийский университет, фабричное 
законодательство, полицейское, торговое, гражданское, морское 
право, статистика.

Постановка проблемы. В многоплановой деятельности А. Ф. Фёдорова значитель-
ное место занимает его научно-преподавательская, административная и общественная 
работа в Одесский период его жизни. Имеющиеся исследования по рассматриваемой 
теме посвящены, в основном, творческому наследию ученого и отдельным аспектам его 
биографии, что при всех научных достоинствах работ указанной направленности, не 
дают целостной картины становления и развития научно-преподавательской, админист-
ративной и общественной деятельности, и того значительного вклада ученого в развитие 
юридической науки и образования. Поэтому, данный очерк, в некоторой степени воспол-
нит этот пробел.

Анализ последних исследований и публикаций. Данная научная направленность 
проявляется в трудах таких ученых дореволюционного периода: А. И. Маркевича, 
Г. Ф. Шершеневича, Н. Е. Чижова, С. П. Никонова. В числе этой категории в совет-
ский и постсоветский период следует отнести работы: В. А. Белова, А. М. Лушникова, 
М. В. Лушниковой, А. Н. Горянинова, Б. С. Бачур, И. С. Канзафаровой, О. В. Мороз.

Целью статьи является анализ и систематизация научно-педагогического наследия 
профессора А. Ф. Фёдорова; дать общую оценку его основным трудам и выявить новые, 
ранее не известные сведения в Одесский и Софийский периоды его деятельности.

Изложение основного материала. А. Ф. Фёдоров родился 5 июня 1855 г. в Санкт-
Петербурге, в дворянской семье. Первоначальное образование получил в Третьей гим-
назии Санкт-Петербурга. После окончания гимназии в 1875 г. поступил на юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1879 г. со степенью 
кандидата права и оставлен при университете для приготовления к профессорскому зва-
нию по кафедре полицейского права (1.06.1879 – 16.09.1883) [1, с. 526; 2, с. 113; 3].

В качестве главной своей специальности выбрал полицейское право. Его учите-
лями в университете были такие знаменитые ученые-юристы, как И. Е Андриевский, 
А. Д. Градовский, В. И. Сергиевич, И. С. Таганцев, Ф. Ф. Мартенс, М. И. Горчаков, 
С. В. Ведров.

© Б. С. Бачур, 2019
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После окончания университета начинается Петербургский период научной и профес-
сиональной деятельности А. Ф. Фёдорова. Будучи профессорским стипендиатом, однов-
ременно, с января 1880 г. он определяется на службу в Министерство внутренних дел.

Его научный интерес как специалиста по полицейскому праву совпал со служеб-
ной деятельностью. В течение восьми лет службы в Департаменте полиции назначал-
ся: чиновником Исполнительной канцелярии; членом комиссии для пересмотра устава 
о фаб ричной и заводской промышленности; чиновником особых поручений при МВД; 
представителем от МВД для рассмотрения в Совете торговли и мануфактур выработан-
ного Особой комиссией Проекта правил об ответственности владельцев промышленных 
предприятий за увечье и смерть рабочих; и последняя его должность – младший помощ-
ник делопроизводителя Департамента. В октябре 1887 г. согласно его прошения уволь-
няется со службы в МВД [4].

28 мая 1885 г. после публичной защиты диссертации «Фабричное законодательст-
во цивилизованных государств. О работе малолетних и женщин на фабриках» Советом 
Казанского университета утвержден в степени магистра полицейского права [4; 5].

Магистерская диссертация А. Ф. Фёдорова подразделяется на две части: первая часть 
посвящена социально-экономическому значению фабричного законодательства. Автор 
исследует вопросы женского и детского труда, продолжительность рабочего дня, ночно-
го труда и санитарных условий фабричной работы, воскресной и праздничной работы, 
фабрично-полицейского надзора, условия введения постановлений фабричного законо-
дательства и сферу применения фабричного законодательства.

Во второй части диссертации рассматриваются вопросы истории развития фабрич-
ного законодательства цивилизованных государств, на первом плане исследуется англий-
ское законодательство, вследствие того, что оно появилось раньше, чем законодательство 
других европейских государств, в силу более быстрого развития в Англии промышлен-
ности с конца XVIII в. Затем автор исследует фабричное законодательство Германии, 
Швейцарии, Франции, Австро-Венгрии, Испании, Голландии, США и России (всего 14 
государств).

С 1887 г. в жизни А. Ф. Фёдорова начинается Одесский период его научной, педаго-
гической, административной и общественной деятельности. Этот период оказался са-
мым продолжительным, насыщенным и плодотворным в творчестве ученого и закончил-
ся в мае 1920 г.

Первого июня 1887 г. по предложению Попечителя Одесского учебного округа 
А. Ф. Фёдоров назначен приват-доцентом Новороссийского университета по кафедре 
статистики, а в январе 1890 г. его переводят на вакантную кафедру торгового права и 
торгового судопроизводства и назначают исполняющим обязанности экстраординарного 
профессора [6, с. 38].

Третьего декабря 1892 г. в Харьковском университете, он защитил докторскую дис-
сертацию «О промышленном ученичестве вообще и о договорах промышленного обуче-
ния в особенности», и Советом университета был утвержден в степени доктора полицей-
ского права [4; 7].

В диссертации на основе отечественного и европейского законодательства, автор 
исследует в первой части историко-юридическое развитие института промышленного 
ученичества, начиная с древних народов Иудейского государства, Индии, Греции, Рима, 
Европейских государств и заканчивая Россией.

Вторая часть исследования посвящена недостаткам современности (XIX в.) промы-
слового ученичества и средствам к их исправлению. В третьей части автор рассматрива-
ет договора промыслового обучения. Профессор А. М. Лушников дал следующую оцен-
ку докторской диссертации А. Ф. Фёдорова: «Докторская диссертация… была одним из 
наиболее глубоких исследований ученического договора не только в российской, но и в 
мировой науке. В части анализа истории промыслового ученичества данная работа не 
утратила своего значения и в настоящее время» [8, с. 200].
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В январе 1893 г. Министерство народного просвещения (МНП) назначает А. Ф. Фё-
дорова ординарным профессором Новороссийского университета по кафедре торгового 
права и торгового судопроизводства [15].

Основная дисциплина, которую преподавал Фёдоров на юридическом факультете 
в течении 1890 – 1920 гг. – торговое право. Он полагал, что введение курса торгового 
права в учебный процесс является необходимым и оправданным. Благодаря этому кур-
су представляется возможным дополнить и конкретизировать курс гражданского права, 
читаемый по преимуществу на абстрактном, теоретическом уровне, прикладным аспек-
том, ориентированным на непосредственную практическую деятельность выпускников 
юридических специальностей. А. Ф. Фёдоров интегрировал предмет торгового права в 
тесной связи с предметом гражданского права.

А. Ф. Фёдоров по этой дисциплине опубликовал ряд учебных курсов: «Введение в 
курс торгового права» (Одесса, 1901 г.), «Курс торгового права. Вып. 1» (Одесса, 1903 г.), 
«Торговые деятели, торговые сделки и морское право» (Одесса, 1908 г.), «Торговое пра-
во» (Одесса, 1911 г.). Последний учебник был рекомендован МНП для юридических фа-
культетов Российских вузов.

В введении «Торгового права» (1911), автор так определил основные цели и зада-
чи исследования: «Первая задача – ознакомить с началами торгового права: а) судеб-
ных деятелей, при этом не только в коммерческих судах, но и общих, раз до них дохо-
дя – возникаю щие на торговой почве дела гражданского и уголовного характера; б) лиц 
практической торгово-промышленной среды, обеспечивая им, путем теоретического и 
ознакомления с торговым правом, возможность ограждать свои интересы при помощи 
наиболее целесообразного в юридическом отношении заключения сделок [11, с. I].

В первом отделе исследования рассматриваются понятия торговли и торгового права, 
его истории, литература, источники, понятие торговых сделок.

Второй отдел посвящен положениям об объекте торговых сделок, о товаре; о деньгах 
и денежных законах, ценных бумагах, кредите и человеческом труде.

В последнем, третьем отделе, содержатся правила о торговых сделках, общие о них 
учения и изложение главнейших видов торговых сделок, банковских сделок, сделок ко-
миссионных, договора перевозок, издательского договора и договора страхования.

Профессор Никонов Сергей Павлович относительно исследования Фёдорова, ото-
звался так: «Главнейшей особенностью рассматриваемого сочинения, выгодно отличаю-
щей его от предшествовавших ему в нашей литературе «учебников и систем» торгового 
права, является соответствие частей и отсутствие конспектности. Автор всюду, по от-
дельным вопросам права, старается возможно исчерпывающе изложить материал наше-
го торгового законодательства и практики, подробно цитируя то и другое в примечани-
ях, при чем им изучаются и комментируются наши законодательный нормы новейшего 
времени, до новелл 1910 года включительно. Вместе с тем проф. Фёдоров всюду очень 
удачно пользуется ссылками на новейшее законодательство и судебную практику Запада 
для освещения вопросов торгового права вообще и нашей действующей практики в част-
ности» [12, с. 277].

Помимо своего основного курса А.Ф. Фёдоров, по поручению юридического факуль-
тета на вакантных кафедрах преподавал: Гражданское право Прибалтийских губерний 
(1899 – 1917 гг.), Полицейское право (1903 – 1904, 1912 гг.), Статистику (1909 – 1910 гг.) 
и Финансовое право (1913 – 1917 гг.).

В Новороссийском университете ученый отметил 25-летие (1906 г.) и 30-летие 
(1911 г.) своей служебной деятельности и по предложению МНП оставлен в универси-
тете для дальнейшей службы.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 января 1901 г. произведен 
за отлично усердную службу и особые труды в Действительные Статские Советники. 
С первого июня 1912 г. А.Ф. Фёдоров утвержден в звании заслуженного ординарного 
профессора Новороссийского университета [13, с. 106].
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С августа 1906 г., распоряжением Министерства Торговли и Промышленности на-
значается директором частного коммерческого училища Г. Ф. Файга в г. Одессе, с остав-
лением в занимаемой должности в университете. В должности директора училища он 
оставался до 1913 г. [14; 23, с. 40].

Следует отметить, что Александр Фёдорович занимался не только научно-препода-
вательской деятельностью в университете и в училище, но принимал активное участие и 
в общественной жизни.

Первого декабря 1892 г. в Одессе была организована и осуществлена первая мас-
штабная научно обоснованная, однодневная перепись населения города, которая сразу 
же была признана в научных кругах одним из лучших научно-практических статистиче-
ских проектов.

Для осуществления этого мероприятия, еще в ноябре 1891 г. было учреждено 
Статистическое бюро при Одесской городской управе во главе с А.С. Бориневичем, чле-
нами бюро были утверждены профессора Новороссийского университета А. Ф. Фёдоров, 
Л. В. Федорович и П. Н. Шеймин. В переписи населения принимали непосредственное 
участие все студенты Новороссийского университета. За труды по первой всеобщей пере-
писи А.Ф. Фёдоров был награжден темно-бронзовой медалью на ленте Государственных 
цветов [10; 26, с. 101].

На юридическом факультете Новороссийского университета согласно Закона от 
3 июля 1914 г. начал функционировать с начала осеннего семестра 1915 – 16 учебного 
года Семинарий по торговому праву и судопроизводству, его директором был назначен 
А.Ф. Фёдоров. Занятия в Семинарии велись подобно privatisima западноевропейских 
университетов, по наиболее сложным и трудным вопросам в области торгового права 
[15; 16; 17, с. 191].

Большую научную и образовательную роль на юридическом факультете игра-
ло Общество Правоведения и Государственных знаний при Новороссийском универ-
ситете. Одним из его учредителей и активным участником общества был профессор 
А.Ф. Фёдоров. Цель общества – разрабатывать, преимущественно отечественное право и 
содействовать распространению юридических и государственных знаний [18].

А.Ф. Фёдоров избирался секретарем юридического факультета (1887, 1889 – 1901 гг.), 
исполнял обязанности декана юридического факультета (1905, 1917 гг.). Принимал учас-
тие в Международном съезде Криминалистов (1902 г., Санкт-Петербург; 1905 г., Киев); 
в Первом Международном Конгрессе Административных наук (1910 г., Брюссель), в 
съез де по экспериментальной педагогике (1910 г., Санкт-Петербург). В 1912 г. избирался 
членом Библиотечной Комиссии университета от юридического факультета [14, с. 107].

В 1913 г. назначался Председателем Испытательной комиссии юридического фа-
культета Киевского университета [29]; с 1890 г. по 1920 г. был постоянным членом 
Испытательной комиссии юридического факультета Новороссийского университета [19].

А.Ф. Фёдоров большое внимание уделял и получил известное признание в издатель-
ской деятельности, а также в области музыкального искусства. Ему принадлежит опера 
«Бахчисарайский фонтан», драма-опера «Иоанн III и Софья Палеолог», несколько сочи-
нений для оркестра, много романсов, несколько произведений духовой музыки. Кроме 
того, в 1896 – 1902 гг. профессор А.Ф. Фёдоров был одним из редакторов ежедневной 
газеты «Театр», а в 1902 – 1904 гг. издавал «Вечернюю и театральную газету», в которой 
освещались общественная жизнь, наука и искусство [23]. 

Научно-педагогические, административные и общественные заслуги А.Ф. Фёдорова 
были увенчаны званием заслуженного профессора (1912 г.), чином Действительного 
Статского Советника (1901 г.), орденом Св. Станислава 2-ой степени (1894 г.) и 1-ой 
степени (1911 г.), Турецким Султанатом – орденом Османа 2-ой степени (1903 г.), 
Св. Владимира 4-ой степени (1905 г.) и 3-ей степени (1907 г.), Серебряной медалью на 
ленту ордена Св. Александра Невского (1896 г.), темно-бронзовой медалью на ленте из 
Государственных цветов, светло-бронзовой медалью в память 300-летия царствования 
Дома Романовых (1913 г.).
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В 1907 г. и 1916 г. Государь Император соизволил принять написанные 
А. Ф. Фёдоровым сочинения «Вексельное право» и «О моральном воспитании юноше-
ства», так же за поднесение ЕГО Величеству Государю Императору своего сочинения 
оперы «Бахчисарайский фонтан» был удостоен Высочайшей благодарности [24].

О личной жизни и семье известно немного. А.Ф. Фёдоров был женат первым браком 
на французской подданной Инне Альфонсовне Ранси; имеет дочь – Фёдорова Тамара 
Александровна, родилась 15 июня 1892 г. в Одессе [30].

Научно-преподавательская деятельность ученого продолжалась в Одессе и после 
революции 1917 г. В течении 1917 – 1920 гг. на юридическом факультете преподавал 
торговое право и судопроизводство, исполнял обязанности декана факультета, состоял 
членом Совета Новороссийского университета, постоянно работал в Испытательной ко-
миссии юридического факультета, принимал полукурсовые и курсовые экзамены, писал 
отзывы на научные труды своих коллег по факультету [19]. Последнее заседание Совета 
Новороссийского университета, в котором А.Ф. Фёдоров принимал участие, состоялось 
17 марта 1920 г. [27].

Одесский период научно-педагогической деятельности ученого завершился в 1920 г., 
в связи с ликвидацией Новороссийского университета [22].

В середине 1920 г. А. Ф. Фёдоров эмигрировал в Болгарию. В Софийском универси-
тете состоял профессором торгового права и Статистики [25, с. 58].

В 1924 г. А.Ф. Фёдоров обратился в Одессгубпрофобр с запросом, о выдаче справ-
ки, подтверждающей о его работе в Новороссийском университете. Одиннадцатого ян-
варя 1924 г. была предоставлена справка следующего содержания: «Справка дана из 
Архива Одессгубпрофобра, в том, что ординарный профессор А.Ф. Фёдоров работал в 
Императорском Новороссийском университете с 01.07.1887 г. и отчислен из универси-
тета 1 мая 1920 г., в связи с реорганизацией юридического факультета и упразднением 
кафедры, которую занимал профессор А.Ф. Фёдоров». Подпись: бывший декан юриди-
ческого факультета Новороссийского университета, ныне декан юридического факульте-
та инархоза (Одесский институт народного хозяйства) профессор Э. Немировский [22].

В том же деле госархива находится диплом А.Ф. Фёдорова – доктора полицейско-
го права, который он получил после защиты диссертации в Харьковском университете 
3 декабря 1892 г. [22].

Сколько лет продолжалась преподавательская деятельность А.Ф. Фёдорова в 
Софийском университете, а также, когда он перебрался в Германию, установить не уда-
лось.

Доподлинно известно, что профессор А. Ф. Фёдоров умер 17 марта 1935 г. в Берлине. 
Похоронен в 14-м ряду 7-го квартала Тегельского кладбища [27].

Выводы. Итак, в результате исследования научно-педагогической, администра-
тивной и общественной деятельности профессора А. Ф. Фёдорова удалось установить 
основные этапы его жизненного и творческого пути: Санкт-Петербургский – 1879 – 
1887 гг.; Одесский (Новороссийский) – 1887 – 1920 гг.; Софийский – 1920 – предполо-
жительно, 1926 – 1928 гг.

Главное содержание первого этапа: служба в Департаменте полиции МВД и научно-
исследовательская работа по сбору материала для магистерской работы; сдача магистер-
ских экзаменов и защита диссертации на степень магистра полицейского права.

Второй этап – самый продолжительный и плодотворный в научно-преподаватель-
ской, административной и общественной работе. Практически, все основные научные 
труды были подготовлены и изданы в Одесский период. На этом этапе ученый защитил 
докторскую диссертацию и принимал активное участие в административной жизни уни-
верситета и города. Удачно сочетал работу в Новороссийском университете с админист-
ративной и педагогической работой в коммерческом училище Г. Ф. Файга.

В течении ряда лет в Южной Пальмире редактировал ежедневную газету «Театр» и 
издавал «Вечернюю и театральную газету» и получил известное признание, как в изда-
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тельской, так и в музыкальной жизни. Так же в этот период проявил себя как талантли-
вый композитор.

Последний, третий этап, связан с эмиграцией ученого и преподавательской дея-
тельностью в Софийском университете, где он был профессором торгового права и 
Статистики. 
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ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС»  
З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Стаття присвячена розкриттю правової природи категорії «публічний інтерес» з по-
зиції системного наукового підходу у праві. Констатується належність публічного і при-
ватного права до засобів досягнення мети права: визнання людини, її прав і свобод най-
вищою соціальною цінністю держави. Доведена непридатність теорії належності галузі 
до публічного права за допомогою універсального критерію поділу: застосування кате-
горії «публічний інтерес» при формуванні предмету і методу галузі у приватноправових 
правовідносинах. Зроблено висновок про невідповідність поділу права на приватне і 
публічне в частині їх розмежування критерію «спосіб захисту прав їх учасників», який 
активізується лише після порушення останнього, а субʼєктивне право існує також до по-
рушення, під час існування регулятивних правовідносин і саме воно формує належність 
до відповідної галузі. Сформовані ознаки публічного інтересу як правової категорії

Ключові слова: публічний інтерес, правова природа, системний метод, приватне 
право, публічне право, критерій поділу і диференціації.

Постановка проблеми. Поняття «інтерес» (від латинської «interest» – має значення, є 
важливим) активно застосовується у різних галузях наукового пізнання. Універсальність 
категорії «інтереси» підтверджується її застосуванням у філософії, історії, управлінні, 
економіці, педагогіці, психології, менеджменту, праві та у щоденному побутовому житті 
[37, с. 8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи до визначення правової при-
роди інтересу можна охарактеризувати як глобальну міжгалузеву проблему юридичної 
науки, оскільки законодавець не дає визначення категорії «інтерес» в суто правовому 
полі. Наукова увага до вказаної проблеми з боку вчених є багатогранною, хоча і пері-
одичною, та не припиняється протягом десятиліть. Зокрема, питання інтересу під різ-
ними кутами дослідження розглядалися у працях Р. Ієринга, А. Тона, Ю. С. Гамбaрова, 
І. О. Покровського, Г. Ф. Шершеневича, С. М. Братуся, С. С. Алексєєва, Л. С. Явича, 
І. В. Венедіктової, О. В. Малька, В. В. Субочева, В. Ф. Сіренка, Ю. В. Тихомирова, 
О. М. Вінник, С. В. Михайлова, М. В. Першина, О. В. Власової, О. І. Чепис, А. Є. Кубко, 
Т. М. Підлубної та інших зарубіжних та вітчизняних правників. 

Так, українська вчена І. В. Венедіктова, розкриваючи загальнонауковий підхід до ро-
зуміння категорії інтересу, доходить висновку, що він є ланкою, яка пов’язує об’єктивні 
закони та дії людей [7, с. 31–32]. Інтерес виступає найпростішою формою диспозицій-
них відносин, які формуються на основі суб’єктивного розсуду учасників історичного 
процесу стосовно реалізації об’єктивних можливостей, тенденцій суспільного розвитку, 
що об’єктивно виникли у процесі їх діяльності, і закріплюються, як правило, у реально 
існуючому соціальному світі [42, c. 18, 94]. Вчена визначає інтерес «абстракцією, що яв-
ляє собою диспозиційні відносини в цілому, виходячи із загального змісту, всеосяжним 
відображенням активного, творчого впливу людей на навколишній світ, що його змінює, 
у процесі якого формуються і функціонують їх диспозиційні відносини. У суспільному 
житті людей інтерес набуває найрізноманітніших форм. Залежно від характеру діяльнос-
ті він по-різному обумовлюється та виконує різні суспільні ролі» [7, с. 32]. 

Метою цієї статті виступатиме з’ясування сутності правової категорії «публічний 
інтерес» з позиції системного підходу. У зв’язку з цим вважаємо недоцільним істотне ви-
світлення різноманітних галузевих варіантів тлумачення категорії «інтерес» і зауважимо, 

© І. Е. Берестова, 2019
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що наведена характеристика І. В. Венедіктової в контексті загальнонаукового підходу 
видається є вельми вдалою. 

Виклад основного матеріалу. Публічні інтереси як правова категорія проявляються 
у різних галузях правової науки: конституційному, цивільному, адміністративному, по-
датковому, банківському праві, а також ряду процесуальних галузей права. Для цілей 
нашої роботи системно дослідимо правову категорію «публічні інтереси». 

Системний підхід зазвичай визначають в науці як загальнонаукову міждисциплінар-
ну методологію, загальнонаукову орієнтацію, яка полягає у прагненні побудувати цілісну 
картину обʼєкта, а також як сукупність методів і засобів, що дозволяють досліджувати 
властивості, структуру і функції обʼєктів, явищ або процесів в цілому, уявивши їх як 
систему з усіма складними міжелементними взаємозвʼязками, взаємовпливом елементів 
на систему й зовнішні відносини [4, с. 16; 28, с. 22]. Інакше кажучи, сутність системного 
підходу полягає в тому, що досліджуваний обʼєкт (явище, процес) розглядається не як 
сукупність його складових частин, а як система, цілісне утворення. Відповідно, при сис-
темному підході увага акцентується на дослідженні будь-якого обʼєкту (явища процесу) 
як цілісному, враховуючи його інтегративні властивості, структуру й функції [24, с. 91].

Отже, застосування системного підходу як наукового методу видається корисним при 
дослідженні складних обʼєктів, вирішенні завдань з багатьма перемінними, а особли-
во – при вивченні соціальних явищ і процесів, одним з яких виступають саме публічні 
інтереси в динаміці їх проявів: під час їх реалізації уповноваженими субʼєктами та як 
предмета судового захисту.

Так, український цивіліст А. Є. Кубко доводить, що при дослідженні природи, ха-
рактерних рис, функцій та ролі публічних інтересів у різних галузях права, поза увагою 
залишалося місце публічних інтересів у системі соціальних інтересів і співвідношення з 
ними [19, с. 26]. Вчений наголошує, що загальновизнаним був розподіл інтересів за зміс-
том і формою прояву, а також констатація наявності економічних, політичних, духовних 
інтересів, інтересів суспільства, класів, особистих інтересів; миттєвих і глобальних, 
довготривалих, основних, корінних інтересів тощо [46, с. 43] без визнання при цьому 
існування інтересів публічних [19, с. 27]. У науковій літературі подавалися й інші класи-
фікації інтересів, але всі вони оминали увагою групу інтересів публічних» [49, с. 28; 26, 
с. 102; 13, с. 13; 32, с. 62; 12, с. 65; 47, с. 38; 8, с. 34; 34, с. 29-30; 21, с. 134-144].

Для розкриття правової природи публічних інтересів у праві, слід вказати на тра-
диційний погляд на дихотомію права у контексті його поділу на приватне і публічне [1, 
с. 15-58; 2; 3, с. 46-80; 16, с. 57-72; 43, с. 83-89; 39]. Зокрема, М. М. Сібільов обґрун-
товує закріплення нормативних засад визнання поділу права на приватне і публічне у 
статті 3 Конституції України. Саме в ній закріплено правило про те, що людина, її життя 
і здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються найвищою соціаль-
ною цінністю, а головним обов’язком держави, що відповідає за свою діяльність перед 
людиною, є утвердження та забезпечення її прав та свобод [35, с. 155].

Такий погляд заслуговує на увагу і підтримку. Саме людина, її життя і здоров’я, честь 
та гідність, недоторканність та безпека як найвища соціальна цінність держави виступає 
єдиною метою права. При цьому, публічне і приватне право не є ціллю, а представляють 
собою різні засоби її досягнення. Основним завданням приватного та публічного права 
є створення умов для найбільш повної самореалізації інтересів суспільства, окремих ін-
дивідів та задоволення їх державою. Додаткові цілі формуються та реалізуються на прак-
тиці за допомогою функцій, які являють собою необхідні однорідні, доцільні напрями 
приватного і публічного права, викликані необхідністю задоволення обʼєктивних потреб 
суспільства, окремих індивідів держави. Публічне право має забезпечувати повну реалі-
зацію приватного права, не деформуючи його. Разом з тим без публічного права приватне 
право є недостатньо ефективним чи навіть просто неефективним [37, с. 20-21].

С. В. Михайлов при формуванні предмету і методу публічного права використовує 
саме публічний інтерес, обґрунтовуючи, що предметом регулювання публічного права 
є суспільні відносини, які спричиняються реалізацією інтересів суспільства як єдиного 
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цілого, тобто суспільні відносини за участю держави [22, c. 66]. А методом регулюван-
ня С. В. Михайлов визначає імперативний, заснований на субординації інтересів і по-
кликаний централізувати суспільні відносини [22, c. 67]. Вчений зазначає, що категорія 
публічного інтересу визначає межі реалізації компетенції органів державної влади і юри-
дично це виражається в тому, що державні органи мають спеціальну правосуб’єктність 
і компетенцію. Таким чином, публічні інтереси, на думку С. В. Михайлова, об’єктивно 
обмежують приватні інтереси [22, c. 67]. Подібної позиції дотримуються О. В. Малько, 
В. В. Субочев, які наголошують на можливості реалізації публічних інтересів лише при 
певній взаємодії з державними органами, державною владою, у чому й полягає їх осно-
вна відмінність [21, c. 200].

Утім, ця теорія виявляється непридатною для певних видів правовідносин, в яких 
взаємодіють юридично рівні субʼєкти, зокрема учасники цивільних відносин чи право-
відносини, що виникають при укладанні та реалізації публічно-правових договорів між 
державами (окремими частинами держав), адміністративних договорів між органами 
пуб лічної влади, колективних трудових договорів між роботодавцем і працівниками. 
Крім того, публічні субʼєктивні юридичні права і обовʼязки можуть бути реалізовані не 
тільки у владних відносинах. 

Отже, метод побудови правовідносин не може розглядатися як універсальний кри-
терій поділу права на приватне і публічне. А вказівка на те, що у приватно-правові від-
носини вступають рівноправні субʼєкти, а в публічно-правовій – підпорядковані один 
одному, не завжди ілюструє специфіку приватного і публічного права: в ряді випадків 
в публічних правовідносинах підпорядкування одного субʼєкта іншому також відсутнє.

Деякі науковці критерієм розмежування між приватним і публічним правом вважають 
спосіб захисту прав їх учасників [23, с. 169]. Відповідно до цієї концепції приватним пра-
вом регулюються правовідносини, в яких ініціатива захисту порушеного субʼєктивного 
права надається самій зацікавленій особі, а в разі ініціативи захисту уповноваженим ор-
ганом влади, такі правовідносини регламентуються публічним правом.

На наш погляд, вказана позиція є сумнівною і не в повній мірі відповідає критеріям 
поділу права на приватне і публічне, зважаючи на те, що характер захисту субʼєктивного 
права (як випливає із авторської позиції) активізується лише після порушення останньо-
го, хоча субʼєктивне право існує і до порушення, під час існування регулятивних право-
відносин. 

Стосовно цивільної та цивільно-процесуальної сфери слід вказати, що дійсно спосіб 
захисту субʼєктивного права може проявлятися тільки після його порушення, проте влас-
не характер захисту, а отже, і природа субʼєктивного цивільного права нормативно визна-
чені (чи допускаються – статті 6, 15 ЦК України) до правопорушення, а не після нього. 
Тобто, йдеться про цивільне правозастосування, першим етапом якого виступає підбір 
правової норми, яка регулюватиме конкретне правовідношення і відповідні субʼєктивні 
права і юридичні обовʼязки учасників такого цивільного правовідношення. 

Крім того, органи публічної влади можуть подавати позови на захист приватних 
субʼєктивних прав осіб, особливо в частині цивільно-процесуального захисту публічних 
інтересів [36, с. 44]. Також публічні інтереси у приватному праві викликають додатковий 
науковий інтерес як специфічний правовий інструмент забезпечення стабільності діло-
вого обороту. Адже сфера приватного права характеризується децентралізованим регу-
люванням на диспозитивних засадах із використанням притаманних їй правових засобів 
усіх особистих немайнових та майнових відносин, заснованих на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні та майновій самостійності суб’єктів [45, с. 82]. 

На належному теоретико-методологічному рівні правову природу публічного інтере-
су дослідив зарубіжний дослідник Ю. О. Тихомиров, за яким публічні інтереси – не тіль-
ки і не стільки державні інтереси, скільки спільні інтереси людей, їх об’єднань, суспіль-
ства в цілому [40, c. 25]. Вчений розглядає публічний інтерес як «… визнаний державою і 
забезпечений правом інтерес соціальної спільноти, задоволення якого служить гарантією 
її існування і розвитку» [40, c. 55]. 
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Сучасний український конституціоналіст В. А. Селіванов наголошує, що загальне 
благо, якщо його розуміти як юридично кваліфіковані публічні інтереси суспільства 
(пуб лічні інтереси забезпечуються державною волею), необхідно розглядати насамперед 
як загальну умову реалізації приватних інтересів, мети прагнень окремих індивідів, а не 
заперечувати їх на догоду інтересам публічним і тим більше державним, підмінюючи до 
того ж ними публічні інтереси суспільства [33, с. 22]. 

Проте існує й інша позиція, що усі існуючі в суспільстві інтереси є інтересами осо-
бистими, але мають різну ступінь спільності залежно від ступеня відповідності їх анало-
гічним інтересам більшості [20]. Інтерес, який відображає потреби більшості індивідів 
в колективі, є різновидом інтересу індивіда високого ступеня спільності – суспільного 
інтересу. В результаті взаємодії соціальних субʼєктів відбувається процес формування 
і реалізації інтересів, у результаті чого інтерес може трансформуватися відповідно до 
інтересів більшості в суспільний інтерес або взагалі припинити [14, с. 48].

І. В. Венедіктова, [7, с. 88-89] аналізуючи погляди інших вчених пострадянського 
та сучасного періодів, констатує, що схожу позицію займають О. Ю. Ільїна [15 c. 57], 
О. В. Костін [17 c. 47], Е. В. Талапіна [38, c. 3]. І. В. Венедіктова робить висновок, що в 
загальному розумінні публічні інтереси – це спільні, усереднені інтереси певної соціаль-
ної спільноти. До того ж вони відповідають наявності двох критеріїв: з одного боку, це 
суспільні інтереси, без яких неможливо забезпечити цілісність і стабільність держави й 
суспільства, і в тому числі реалізацію окремих приватних інтересів; а з іншого боку, – це 
офіційно визнані інтереси, які отримали підтримку держави [7, с. 89].

Досить цікавим для цілей нашого дослідження видається підхід зарубіжного до-
слідника О. В. Кряжкова стосовно розуміння сутності публічних інтересів, під якими 
він розуміє лише суспільні інтереси, «визнані державою та врегульовані (забезпечені) 
правом» [18 c. 96]. Українська дослідниця І. П. Андрушко, синтезує позицію вказаного 
вченого, яка полягає у тому, що «у держави не має власного інтересу, оскільки інтерес 
характеризується належністю до соціальних субʼєктів – особа, група осіб, суспільство. 
У діяльності держави, її органів, як продовжує О. В. Кряжков, одержують прояв ті чи 
інші інтереси, які стають «державними» лише відображаючись у ній. Тому державні 
інтереси – це трансформовані в її діяльності інтереси окремих соціальних субʼєктів» 
[3, с. 139]. Якщо взагалі соціальні засади держави заміщуються класовою або іншою 
груповою складовою, наприклад бізнес-елітою в особі фінансово-промислових груп, то 
функціонування держави над інтересами усього суспільства починають переважати ін-
тереси окремої соціальної групи. Тоді державну підтримку отримує інтерес цієї соціаль-
ної групи й таким чином він стає «державним» [18 c. 94]. На відміну від О. В. Кряжкова, 
український конституціоналіст М. В. Савчин абсолютно слушно наголошує, що голо-
вним завданням публічної влади – це дбати про публічний інтерес, який є вищим від 
державного інтересу [31, с. 235].

О. М. Вінник обґрунтовує доцільність використання у нормативно-правових ак-
тах поняття «публічні інтереси» як більш універсального, ніж «державні інтереси», і 
відповідно – необхідність розширення повноважень прокурора шляхом закріплення з 
ним права подання позовів на захист усіх видів публічних інтересів, а також визнання 
його в цьому разі самостійною стороною і процесі [10, с. 12-13]. Зарубіжна дослідниця 
М. І. Васильєва зазначає, що публічні інтереси охоплюють два рівні. По-перше, держав-
ні, в тій частині, яка відображає інтереси суспільства в цілому. І, по-друге, суспільні як 
інтереси громадянського суспільства тією мірою, яка відповідає рівню їх пізнання і яка 
може бути забезпечення правовим захистом [6, с. 64].

Продовжуючи дослідження правової природи і ознак публічного інтересу, слід на-
вести позицію українського цивіліста А. Є. Кубка, яким обґрунтовується ряд чинників, 
які стоять на заваді виробленню обґрунтованих підходів до сутності публічних інтересів 
[19, с. 27]. Зокрема те, що цей термін («публічні інтереси») не знайшов широкого засто-
сування на рівні нормативних актів, що могло б визначити принаймні загальні орієнти-
ри відносно основних його властивостей. Серед небагатьох винятків науковець називає 
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Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року [48], 
стаття 5 якої згадує публічні інтереси, однак не розкриває зміст цієї категорії. Поняття 
публічних інтересів не одержало поширення і в національному законодавстві. Так, у 
Конституції України йдеться виключно про інтереси національної безпеки, економічно-
го добробуту, прав людини, громадського порядку, територіальної цілісності, охорони 
здоров’я населення (ст.ст. 32, 34, 36, 39), захист яких розглядається як підстава для обме-
ження прав і свобод людини й громадянина, а також інтереси суспільства (ст. 41), що ви-
значають своєрідну межу використання прав власності. Схожа ситуація спостерігається 
на рівні актів міжнародного права. Характерним прикладом є Європейська конвенція про 
захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 року [25], що містить згадку 
про суспільні інтереси, загальні інтереси, а також інтереси громадської безпеки (ст.ст. 8, 
9, 10 та ін.) [19, с. 27].

Стосовно національного законодавства, то легальною основою для існування тако-
го явища як публічний інтерес у вітчизняній юриспруденції є Основний Закон України. 
Зокрема, у ст. 18 Конституції України зазначається про існування національних інтересів, 
у ч.2 ст. 32, ч. 3 ст. 34, ч. 3 ст. 36 та ч. 2 ст. 39 Основного Закону вказується на існування 
інтересів національної безпеки, а в ч. 1, 3 ст. 36 та ч. 1 ст. 121 – інтересів громадянина 
тощо. Тобто Основний Закон України вказує на існування поняття інтересу як явища, що 
має правове значення, але при цьому фактично закріплює існування одразу кількох видів 
інтересів, не зазначаючи, однак по-перше, сутності та ознак цього явища як правового 
поняття, по-друге, співвідношення між собою всіх тих видів інтересів, що згадуються в 
тексті Основного Закону [27, с. 53].

Український сучасний цивіліст О. О. Первомайський пише, що перше згадування про 
інтерес у ЦК України має місце в аспекті його (інтересу) можливого захисту. А саме, у 
пункті 5 ч. 1 ст. 3 ЦК України вказується на таке засадниче положення цивільного права 
та законодавства як судовий захист цивільного права та інтересу. У свою чергу, ст. 15 ЦК 
України, деталізуючи вказане вище засадниче положення, закріплює право кожної осо-
би на захист свого цивільного права та інтересу у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання. І одразу вчений зазначає, що не лише Конституція України, а й ЦК України 
містить кілька варіантів термінологічного позначення поняття інтересу. Зокрема, у ч. 1 
ст. 103 ЦК України вказується на суспільні інтереси, а у ч. 2 ст. 122 ЦК України – на 
спільні інтереси, в ч. 1. ст. 203 та ч. 3. ст. 228 ЦК України – на інтереси держави і суспіль-
ства, в ч. 5 ст. 319 ЦК України – на інтереси суспільства, а в ч. 2. ст. 326 ЦК України – на 
інтереси держави Україна, а в ч. 7 ст. 376 ЦК України – суспільні інтереси [27, с. 54].

Спробу розв’язати наукову проблему реалізації публічних інтересів у цивільному 
праві на рівні дисертаційного дослідження здійснив А. Є. Кубко, який дійшов виснов-
ку, що «реалізація публічних інтересів є об’єктивною необхідністю в цивільному праві 
України» [19, с. 63], яка можлива в цій галузі права у двох видах засобів: обмеження й 
державне втручання в цивільно-правові відносини [19, с. 80].

На підставі дослідження нормативного закріплення публічних інтересів та детально-
го висвітлення різних, в тому числі полярних наукових поглядів на публічний інтерес у 
різних галузях права, сформуємо ознаки публічного інтересу як правової категорії.

Першою ознакою, на наш погляд, слід виокремити загальносуспільний характер пу-
блічних інтересів. У цьому полягає їх призначення: сприяти і забезпечувати розвиток 
суспільства, його економічний, духовний, політичний прогрес, впливати на створення 
належних умов ділового обороту суспільства та його оборотоздатності в цілому [41, 
с. 22; 30, с. 62; 9, с. 12].

Публічні інтереси виходячи із загальносуспільного характеру завжди повʼязані із 
певною масовістю. Вони належать, нормативно закріплені чи органічно притаманні сус-
пільству загалом та (або) великим соціальним групам (наприклад, трудові колективи, 
споживачі в екологічних правовідносинах тощо), тобто обов’язковою є наявність великої 
кількості носіїв цих інтересів. А.Є. Кубко таку ознаку називає «кількісний аспект» і об-
ґрунтовує, що субʼєктом публічних інтересів виступає суспільство як ціле. Публічні ін-
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тереси охоплюють собою широке коло індивідів, колективів, соціальних утворень тощо  
[19, с. 29]. З позиції системного дослідження правової категорії «публічний інтерес», на-
ведена ознака є ключовою в контексті розмежування публічних інтересів за публічними 
і приватними галузями права. Адже публічні інтереси в приватному праві проявляються 
дещо по-іншому, ніж у публічних галузях, про що буде доведено нижче. 

Оскільки такі інтереси повʼзані із великими групами осіб або суспільством (держа-
вою) в цілому, наступна ознака є віддзеркаленням певної турботи держави за межі пра-
вового регулювання та забезпечення стабільності правопорядку. Йдеться про важливу 
ознаку публічних інтересів як визнання з боку держави й забезпеченість правом [18, 
с. 92]. Як вже було наведено вище, науковці неодноразово зауважували про специфічне 
закріплення публічних інтересів [39, с. 5] в актах законодавства: вони конкретизуються в 
загальному вигляді або у конкретних правових нормах Конституції України та актах чин-
ного законодавства. Вище нами було проілюстрований абстрактний вигляд закріплення 
публічних інтересів в Основному Законі України та концентроване закріплення, напри-
клад, в ЦК України.

Таким чином, системний аналіз нормативного закріплення публічних інтересів до-
зволяє свідчить, що лише ті інтереси, що проголошені державою як пріоритетні й за-
кріплені в правових нормах слід вважати публічними. Утім не можемо однозначно по-
годитись із позицією А. Є. Кубка, який наголошує, що відповідно, не можуть визнаватися 
публічними інтереси, які, хоча й носять масовий характер і сприйняті суспільством або 
значними соціальними групами, на даному етапі не отримали державної підтримки, а 
необхідність їх реалізації не відображена в законодавчих актах держави [19, с. 30]. 

Події останніх років в країні характеризуються помітним сплеском законотворчої 
діяльності, не завжди системної, а такою, яка, на жаль характеризується істотною хао-
тичністю. Чимало змін, повʼязаних із зміною курсу держави, однак вказані зміни при їх 
практичній реалізації, торкаються вже набутих прав осіб в частині їх звуження та (або) 
скасування. При цьому, такі законотворчі дії законодавця є регулярними, які набуває 
масового характеру, зокрема в питаннях оподаткування пенсій, скасування спеціальних 
видів пенсії, втручання у права власників майна (вкладників банків) тощо. Зовнішньою 
причиною таких змін є не завжди належним чином обґрунтовані законодавцем поси-
лання на соціально-економічні зміни в державі, але по суті це є результатом невдало-
го менеджменту керівництва державою, що призвів до масових порушень різних прав 
громадян.

Тому, на наш погляд, конституційні гарантії прав людини, абстрактно задекларовані 
у розділі ІІІ Основного Закону України та закріплені у формі загального дозволу в актах, 
наприклад, цивільного законодавства, створюють всі належні законодавчі підставі для 
визнання їх публічним інтересом, незважаючи на те, що детального нормативного закрі-
плення такий інтерес не отримав. Сприйняття суспільством або значними соціальними 
групами формує суспільний інтерес, який набуває рис публічного і механічно не можна 
його вивести за межі останнього. Разом з тим, надавати йому однозначну характеристику 
публічного інтересу можна лише при врахуванні всіх фактичних обставин правозастосу-
вальних ситуацій при реалізації таких інтересів згаданими групами. Таким чином, слід 
вказати на дуже тонку, субʼєктивну і рухливу межу між приватними і публічними інте-
ресами. Можна говорити про те, що останнім часом спостерігається деяке зближення 
приватних і публічних інтересів, що не завжди сприяє їх злиттю, оскільки по суті при-
ватні і публічні інтереси часто переслідують полярні цілі.

Викладене дозволяє сформувати наступну ознаку публічних інтересів, як можли-
вість їх реалізації за допомогою заходів державно-владного характеру, що визнається в 
сучасній юридичній науці [29, с. 30]. У цьому контексті звертають на себе увагу вислов-
лені у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі підходи, за якими публічні інтереси 
розглядаються як сукупність приватних інтересів і водночас як інтереси загальнодер-
жавні; [11, с. 96] як інтереси суспільні, без задоволення яких неможливо як забезпечити 
сталий розвиток держави, суспільства, соціальних прошарків, так і реалізувати приватні 
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інтереси [40, с. 55]; як суспільне благо, що передбачає збалансоване урегулювання про-
тиріч між особистими потребами й державою, між свободою здійснення права власності 
й соціальними зобов’язаннями власника [51, с. 70-71]; як сума всіх приватних інтересів 
у суспільстві, які збалансовані для загального благ [50; 19, с. 30]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене слід зупинитися на таких загальних висновках.
Людина, її життя і здоров’я, честь та гідність, недоторканність та безпека як найвища 

соціальна цінність держави виступає єдиною метою права в цілому. Публічне і приватне 
право не є ціллю, а представляють собою різні засоби її досягнення, основним завдан-
нями яких є створення умов для найбільш повної самореалізації інтересів суспільства, 
окремих індивідів та задоволення їх державою. 

Доведена непридатність теорії належності галузі до публічного права за допомогою 
універсального критерію «публічний інтерес» при формуванні предмету і методу галузі 
у тих правовідносинах, де взаємодіють юридично рівні субʼєкти, зокрема учасники ци-
вільних відносин чи правовідносини, що виникають при укладанні та реалізації публіч-
но-правових договорів між державами (окремими частинами держав), адміністративних 
договорів між органами публічної влади, колективних трудових договорів між робото-
давцем і працівниками. 

Обґрунтовується сумнівність та невідповідність критеріям поділу права на приватне 
і публічне наукова позиція, що критерієм їх розмежування є спосіб захисту прав їх учас-
ників. Незважаючи на те, що характер захисту субʼєктивного права активізується лише 
після порушення останнього, субʼєктивне право існує і до порушення, під час існування 
регулятивних правовідносин. Зокрема, стосовно цивільної та цивільно-процесуальної 
сфери, природа субʼєктивного цивільного права нормативно визначені (чи допускають-
ся – статті 6, 15 ЦК України) до правопорушення, а не після нього, хоча спосіб захисту 
субʼєктивного права проявляється тільки після його порушення. Йдеться про цивільне 
правозастосування, першим етапом якого виступає підбір правової норми, яка регулю-
ватиме конкретне правовідношення і відповідні субʼєктивні права і юридичні обовʼязки 
учасників такого цивільного правовідношення. 

Ознаки публічного інтересу як правової категорії з позиції системного підходу: 
1) загальносуспільний характер публічних інтересів (призначення публічного інтересу); 
2) повʼязаність із масовістю (кількісний аспект); 3) визнання з боку держави й забез-
печеність правом (нормативно закріплені, представляються собою істотні соціальні цін-
ності чи загалом допускаються правом як певний прояв турботи з боку держави стосовно 
стабільності правопорядку); 4) можливість їх реалізації за допомогою заходів держав-
но-владного характеру.
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ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ «ПУБЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»  
С ПОЗИЦИИ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Резюме
Статья посвящена раскрытию правовой природы категории «публичный интерес» 

с позиции системного научного подхода в праве. Констатируется принадлежность пуб-
личного и частного права к средствам достижения цели права: признание человека, 
его прав и свобод наивысшей ценностью государства. Доказана непригодность теории 
принадлежности отрасли к публичному праву с помощью применения универсаль-
ного критерия «публичный интерес» при формировании предмета и метода отрасли 
в частноправовых правоотношениях. Сделано заключение о несоответствии деления 
права на частное и публичное в части их разграничения критерием «способ защиты 
прав их участников», который активизируется только после нарушения последнего, а 
субъективное право существует также до нарушения, при существовании регулятивных 
правоотношений и именно оно формирует принадлежность к соответствующей отрас-
ли. Сформированы признаки публичного интереса как правовой категории.

Ключевые слова: публичный интерес, правовая природа, системный метод, част-
ное право, публичное право, критерий разделения и дифференциации.
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LEGAL CATEGORY «PUBLIC INTEREST» FROM POSITION  
OF APPROACH OF SYSTEMS

Summary
The article is devoted to the disclosure of the legal nature of the category «public interest» 

from the position of the system scientific approach in law. Grounded, that a public and private 
law are different facilities of gaining end of right : legal providing of confession of man a 
higher social value. Disqualification of theory of belonging of industry is well-proven for 
a public law by means of universal criterion of division : application of category «public 
interest» at forming of object and method of industry in private law legal relationships.

Drawn conclusion about disparity of division of right on private and public in part of their 
differentiation a criterion «method of protection of rights for their participants», that activates 
only after violation last, and an equitable right exists also to violation, during existence of 
regulatory legal relationships and exactly it forms belonging to corresponding industry. In 
relation to civil and civil-judicial sphere, nature of equitable civil right normatively certain (or 
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assumed are the articles 6, 15 Civil Code of Ukraine) to offence, but not after him, although 
the method of defence of equitable right shows up only after his violation. The question is 
about civil application of right, the selection of legal norm that will regulate a certain legal 
relationship and corresponding equitable rights and legal duties of participants of such civil 
legal relationship comes forward the first stage of that.

The signs of public interest are formed as to the legal category from position of approach 
of the systems : a 1) public character of public interests (setting of public interest) 2) tie-up 
with mass character (quantitative aspect); 3) confession from the side of the state and material 
well-being by a right (normatively envisaged, substantial social values are a soba or in general 
assumed by a right as a certain display of caring from the side of the state in regard to stability 
of law and order) 4) possibility of their realization by means of measures of state-imperious 
character.

Key words: public interest, legal nature, system method, private right, public law, 
criterion of division and differentiation. 
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРИНЦИПУ ЗАБОРОНИ  
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ

У цій статті досліджуються питання пов’язані із розумінням сутності, ознак прин-
ципу заборони зловживання правом. Наголошено на історичному контексті виникнення 
цього принципу. Відзначено ключовий зв’язок його із побудовою правової держави, до-
триманням прав та свобод людини. Визначено його правову спрямованість. Розглянуто 
доктринальні підходи до розуміння категорії «зловживання правом». Підкреслено на-
явність різних правових позицій щодо характеристики основних ознак цієї категорії. 
Зроблено висновки та пропозиції.

Ключові слова: принцип; принцип права; права людини; правові межі; правові за-
борони; правові обмеження; правова держава; правомірна поведінка; зловживання пра-
вом. 

Постановка проблеми. Утвердження в Україні принципу верховенства права має 
передбачати за необхідне здійснення комплексних та системних реформ, спрямованих 
на розбудову сучасної правової системи та системи права, виходячи із необхідності по-
силення дієвості, ефективності і доступності прав та свобод людини. Принагідно слід 
вказати, що за змістом ст.3 Конституції України [1] «права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед люди-
ною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави». З правової точки зору, це означає що держава спрямовує свою ді-
яльність на утвердження і забезпечення прав і свобод людини; створення відповідних 
правових механізмів захисту цих прав. Тому організація та здійснення в Україні якісних 
реформ тісно пов’язана із формуванням ключових засад (принципів), які засвідчувати-
муть незворотність демократичних, правових перетворень. Одним із важливих принци-
пів, пов’язаних із гарантуванням прав та свобод людини є принцип заборони зловживан-
ня правом. 

Варто підкреслити, що ґенеза цього принципу сягає часів Стародавнього Риму у пра-
вовій думці якого досить поширеною була теза «qui jure suo utitur, nemini facit injuriam» 
(у перекладі з латинської мови «хто використовує своє право, не притісняє нічиїх прав») 
[2, с. 35], [3, с. 17]. Принагідно відзначити, що ця засаднича теза знайшла своє відобра-
ження у основоположних міжнародно-правових актах ООН. За змістом ст.1 Загальної 
декларації прав людини «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та 
правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в 
дусі братерства» [4]. Цим основоположним та фундаментальним приписом, Генеральна 
Асамблея ООН закликає кожну людину діяти «у дусі братерства», тобто виключно на 
засадах поваги до прав та свобод інших людей, заборони відхилень від меж правової, 
правомірної поведінки. 

З цього приводу у юридичній літературі вказується на те, що зловживання правом 
означає здійснення його за межами права [5, с. 427]. При цьому дослідники вказують, що 
зловживання правом завжди є усвідомленою поведінкою, хоча відповідне усвідомлення 
не завжди означає умисел, тобто правомочний суб’єкт може мати різні наміри, і відпо-
відно, його дії по здійсненню права будуть усвідомленими діями. Разом із тим, «зло-
вживання правом» має більш високу ступінь саме суб’єктивного аспекту заснованого на 
умисному намірі [6, с. 25]. 

© Н. Л. Буроменська, 2019
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Отже, за своєю суттю, зловживання правом означає: 1) вихід за межі його вимог; 
2) як правило, умисний намір правомочного суб’єкта. 

Принцип заборони зловживання правом не втрачає актуальності в умовах сьогоден-
ня. В умовах сьогодення, коли Україна стоїть продовжує системні реформи у різних сфе-
рах суспільного життя, він не лише не втратив своєї актуальності, а набув нового виміру. 

Особливе значення принцип заборони зловживання правом відіграє у здатності 
принципу верховенства права слугувати реальним засобом обмеження державної влади. 
Можна погодитися із тезою А.П. Зайця, який справедливо вказує, що «правова держава – 
це та держава, в якій реально функціонує режим зв’язаності влади правами й свободами 
людини й громадянина, яка юридично зобов’язана захищати й гарантувати ці права й 
свободи» [7, с. 14]. За таких обставин, реальне визнання, гарантування, правова охорона 
прав та свобод людини перебуває у системному зв’язку із забезпеченням в Україні зако-
нодавчих обмежень щодо зловживання правом.

У юридичній літературі доречно відзначається, що інститут зловживання правом є 
відносно новим для законодавства України та недостатньо розробленим в сучасній віт-
чизняній юридичній науці, наслідком чого є численні розбіжності у поглядах учених 
щодо його сутності і правової природи. Зловживання правом уособлює у собі вольову 
та усвідомлену діяльність (дії) суб’єкта з недобросовісної реалізації свого суб’єктивного 
права не за його призначенням, що заподіює шкоду суспільним інтересам та/або осо-
бистим інтересам третіх осіб чи створює реальну загрозу її заподіяння при формальній 
правомірності такої діяльності (дій) [8, с. 33-34].

Принцип заборони зловживання правом є об’єктивним виразом належного функці-
онування принципу верховенства права. С. П. Погребняк вказує, що принцип верховен-
ства права є фундаментом, на якому базуються більш специфічні й детальні правила і 
принципи [9, с. 35]. 

З правової точки зору, принцип заборони зловживання правом спрямований на: 
1) реальне визнання у суспільстві та державі принципу верховенства права; 2) розвиток 
механізмів дієвості та доступності прав та свобод; 3) попередження порушень прав та 
свобод; 4) запровадження розумних меж при реалізації прав та свобод; 5) розвиток за-
конодавства, виходячи із необхідності належного законодавчого забезпечення заборони 
зловживання правом. 

Подальший процес утвердження в Україні принципу верховенства права, розвиток 
новітнього законодавства вимагатиме послідовного чіткого законодавчого закріплення 
принципу заборони зловживання правом, що унеможливлюватиме спекулювання демо-
кратичними, правовими цінностями, правами та свободами людини і громадянина.

Метою написання статті є науково-теоретичне дослідження принципу заборони 
зловживання правом в умовах сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі зазначені проб-
леми частково розглядались у працях таких вчених як: В. І. Гойман, Р. А. Калюжний, 
А. М. Колодій, С. В. Потапенко, О. Я. Рогач, Н. І. Тюріна та інші. Підтримуючи позитивні 
та конструктивні напрацювання цих та інших дослідників щодо заборони зловживання 
правом у сучасному праві України як важлива складова демократичних, соціальних та 
правових перетворень. Водночас, ураховуючи необхідність поглиблення системних ре-
форм, подальшої розбудови правової системи, необхідність дослідження питань заборо-
ни зловживання правом є більш ніж очевидною. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, досліджуючи сутність принципу заборо-
ни зловживання правом, варто звернути увагу на загальнотеоретичні підходи до розумін-
ня категорії «принцип». У Юридичній енциклопедії термін «принцип» (франц. principe, 
від лат. principium – означає начало, основа). Цей термін включає основні засади, вихідні 
ідеї, що характеризуються універсальністю, вищою імперативністю і відображають сут-
тєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права, по-
літичної, державної чи громадської організації [10, с. 110]. Саме принципи забезпечують 
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змістовну легітимацію права, визначають розуміння «правильного» і «неправильного», є 
дороговказами при встановленні меж між дозволеним і недозволеним у суспільних від-
носинах. С.П. Погребняк справедливо підкреслює, що «категорія «принципи права» по-
винна використовуватись у всіх випадках, коли йдеться про відправні ідеї і положення, 
які відносяться до юриспруденції. Тому принципи права – найбільш загальні і стабільні 
вимоги, що уособлюють суспільні цінності, дозволяють відтворити їх при формуванні 
та дії права, визначаючи його характер і напрями подальшого розвитку [11, с. 70]. В цьо-
му контексті С. П. Погребняк, пропонує виділити в системі загальних принципів права 
групу основоположних принципів – принципів, що лежать в основі права, утворюють 
його фундамент; на них ґрунтується право як загальнообов’язковий соціальний регуля-
тор. Він також вказує, що до ознак основоположних принципів, можна віднести такі як: 
втілення найважливіших цінностей, притаманних певній системі права; концентроване 
відображення результату розвитку права та визначення напрямків його подальшого роз-
витку; найбільш загальний характер; пріоритет перед нормами права; підвищена стій-
кість; самодостатній характер (з точки зору формальної визначеності) та ін. [11, с. 70-79]. 
Погоджуючись із такими підходами, буде справедливим вказати, що принципи права – це 
основоположні, вихідні ідеї, що відображають природу права, його соціальне призначен-
ня, права та свободи людини, тенденції їх інституційного розвитку в умовах сучасного 
суспільства та держави [12].

Слід зауважити, що у юридичній літературі відсутні єдині підходи до розуміння ка-
тегорії «зловживанням правом», що свідчить про багатоаспектність цього терміну, мож-
ливість різного його застосування у процесі правового регулювання окремих видів сус-
пільних відносин. З огляду на зазначене, видається доречним відзначити основні ознаки 
концепції заборони зловживання правом. 

По-перше, у юридичній літературі відзначається, що зловживання правом, за сво-
єю суттю, є відхиленням від правомірної поведінки, яка може знаходитись на межі між 
правомірністю і правопорушенням. Тобто під зловживанням правом можна розуміти 
особливий вид поведінки, який виражається у діях чи бездіяльності по використанню 
особою своїх прав у способи, що суперечать призначенню права, які формально не по-
рушують його, внаслідок чого може завдатись шкода інтересам суспільства, держави або 
окремої особи, причому здебільшого юридична відповідальність за такі діяння не настає 
(існують винятки у рамках діянь, які порушують інтереси, що прямо охороняються за-
коном, а отже, в даному випадку діяння будуть відноситись до одного з виду правопору-
шень: цивільні, сімейні, господарські тощо) [13, с. 26-29]. Очевидно, такий підхід вартує 
уваги, однак, він не розкриває основних критеріїв розмежування правомірної поведінки 
та правопорушення як підстави юридичної відповідальності. 

По-друге, дослідник О. Ганьба вважає, що зловживання правом є межовою пове-
дінкою, оскільки знаходиться на межі між правомірною та протиправною поведінкою 
(правопорушенням). Вона не є вже правомірною, оскільки не приносить користі особі, 
суспільству чи державі, а значить не є суспільно корисною, проте вона ще не є правопору-
шенням, тому що при зловживанні правом відсутнє пряме порушення норм об’єктивного 
права. Отже, зловживання правом є самостійним видом правової поведінки, адже в 
ньому відсутні як склад правомірної поведінки (відсутня суспільна користь як елемент 
суб’єктивної сторони), так і склад правопорушення (відсутність прямого порушення до-
зволів чи заборон, викладених у нормах об’єктивного права, що є елементом об’єктивної 
сторони складу правопорушення). При цьому зберігається значна вірогідність перерос-
тання (трансформації) зловживання правом у правопорушення [14, с. 96-97]. Водночас 
Д. Бакаєв зауважує, що чим ширші межі довільного розсуду, надані правовою нормою, 
тим вірогідніша можливість зловживання правом [15, с.299]. Тому, буде доречним вказа-
ти, що у такій ситуації існуватиме висока ймовірність трансформації зловживання пра-
вом у правопорушення. 
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По-третє, М.А. Рубащенко наголошує на тому, що зловживання правами (обов’язками) 
слід розглядати, з одного боку – як особливий вид неправомірної поведінки (відмінний 
від правопорушень), під час якої суб’єкт правових відносин (зловживач), реалізовую-
чи свої законні права та обов’язки в межах встановлених законом, завдає шкоди іншим 
суб’єктам, діючи при цьому формально правомірно, з іншого боку – діяння, яке містить 
усі елементи юридичного складу конкретних злочинів, деліктів, проступків тощо, а отже, 
виступає конкретним видом правопорушення [16, c. 113-119]. З таким підходом, частково 
можна погодитися, ураховуючи те, що він не містить критеріїв меж та оцінок щодо зло-
вживання правом. 

По-четверте, зловживання правом, як і правопорушення, на чому наголошує, зокре-
ма, Т.Т. Полянський неможливо повністю «викорінити» зі суспільно-правового життя. 
За допомогою якісного законодавства, а також належного правового виховання можна 
лише створити умови, за яких кількість зловживань правом дещо зменшиться. При цьо-
му, одним із негативних («побічних», «тіньових») наслідків зростання рівня правової 
свідомості суспільства є – як це, на перший погляд, не парадоксально – одночасна «ак-
туалізація», загострення проблеми зловживання правом. При цьому, дослідник резюмує, 
що зловживання правом – це така протиправна поведінка, у процесі та в результаті якої 
суб’єкт права, маючи на меті заподіяти шкоду іншим суб’єктам або свідомо припускаю-
чи її настання, формально здійснює певне суб’єктивне юридичне право, зміст якого має 
відносно визначений характер і тому може бути витлумачений неоднозначно. Специфіка 
(ознаки) зловживання правом полягає у тому, що воно зазвичай: 1) відбувається лише 
через здійснення (реалізацію) суб’єктами їхніх юридичних прав; 2) завжди є умисною 
поведінкою; 3) заподіює непропорційну шкоду правовим відносинам, їхнім учасникам 
або ж створює реальну загрозу цього [17, c. 113-119]. До певної міри пропонована пози-
ція може бути визнана конструктивною, водночас, із її змісту неясно чіткий перелік меж 
здійснення зловживання правом. 

По-п’яте, «зловживання правом» – це така форма здійснення права, за допомогою 
якої заподіюється шкода іншим учасникам суспільних відносин шляхом здійснення пра-
ва в протиріччі з його цільовим призначенням або здійсненням дій, що виходять за межі 
наданих законом прав, якщо такі межі й цілі здійснення права встановлені в законі. На 
це звертає увагу М.М. Хміль, який наводить найбільш характерні ознаки зловживання 
правом. Зокрема, це: 

– засіб зловживання правом (ним завжди виступає суб’єктивне право); 
– мета зловживання правом. Під час зловживання правом складається така ситуа-

ція, за умов якої право, надане суб’єкту для одних цілей, використовується ним зовсім 
для інших цілей. При цьому, призначення конкретного суб’єктивного права визнача-
ється загальними принципами права, принципами тієї галузі права, у рамках якої воно 
було надано, метою і змістом самого суб’єктивного права, а також тими обов’язками, 
що були покладені на уповноваженого суб’єкта. Важливість такої ознаки зловживання 
суб’єктивним правом також обумовлена тим фактом, що зловживання виглядає як здій-
снення права, тому що дії, які його складають (якщо розглядати їх у відриві від мети 
їхнього здійснення) не виходять за межі дозволеної поведінки; 

- шкода. Зловживання правом являє собою таке здійснення суб’єктивного права, що 
заподіює зло. У противному випадку правову поведінку не можна віднести до числа зло-
вживань. У запропонованій концепції зловживання правом зло розглядається як явище 
тотожне будь-якій соціальній шкоді, що заподіюється суспільним відносинам у процесі 
реалізації права. У той же час об’єктивне заподіяння шкоди при здійсненні права у від-
повідності до його призначення не повинно розглядатися як зловживання правом. Більш 
того, деякі права взагалі неможливо реалізувати без заподіяння шкоди іншій особі. До 
таких відноситься, наприклад, право на необхідну оборону (особа, що обороняється, 
здійснюючи своє право, може заподіяти нападаючому тілесні ушкодження);

- наявність причинно-наслідкового зв’язку між протиправним діянням і негативними 
наслідками. У деяких випадках в якості додаткової (факультативної) ознаки може висту-
пати мотив зловживання правом [18, с.11-12]. 
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По-шосте, як правильно про це говорить О. Я. Рогач, зловживання правом – це соці-
ально-шкідливе явище, яке відображає нігілістичне ставлення особи до права та полягає 
в намаганні суб’єкта правовідносин створити ілюзію (видимість) правомірного викорис-
тання права при вчиненні ним умисних діянь спрямованих на порушення об’єктивних 
меж здійснення права та внутрішніх (спеціальних) меж зовнішнього розсуду. При цьому, 
поширеність такого негативного соціально-правового феномену, як зловживання правом, 
вимагає концептуального підходу щодо системного перегляду норм Основного Закону, в 
процесі якого необхідно більш чітко закріпити принцип недопустимості (заборони) зло-
вживання правом. З цією метою доцільно було б внести зміни до Конституції України та 
доповнити статтю 68 Основного Закону наступним положенням: «Кожен при здійсненні 
своїх прав повинен дотримуватися принципів добросовісності, розумності, справедли-
вості та не порушувати права й свободи інших осіб. Зловживання правом не допускаєть-
ся». Саме в такому конституційному положенні, а не у нормах галузевого законодавства, 
які містять заборону зловживання правом, у максимально концентрованому виді буде 
викладена інформація про сутність такого правового феномена, як зловживання правом. 
Механізм протидії проявам зловживання правом повинен здійснюватися за наступними 
взаємозалежними та взаємопов’язаними напрямками: ідеологічний напрямок; норматив-
но-правовий напрямок; функціонально-правовий напрямок [19, с. 331-334].

Теоретико-правовий аналіз вищезазначених позицій дослідників проблем пов’язаних 
із забороною зловживанням правом дозволяє зробити декілька застережень щодо цих 
позицій: вони не містять чітких критеріїв виокремлення зловживання правом; не пропо-
нується системних ознак зловживання правом; не визначається співвідношення право-
мірної поведінки та правопорушень у контексті зловживання правом. 

 Висновки. На нашу думку, можна було б сформулювати кілька ключових висновків 
у відношенні характеристики поняття зловживання правом. За своєю суттю зловживан-
ня правом є соціально-правовим феноменом, що означає наявність певних відхилень у 
поведінці суб’єктів правовідносин та полягає у заподіянні шкоди суспільним та/або осо-
бистим інтересам третіх осіб, а у окремих випадках, така поведінка може містити ознаки 
правопорушень. 

Принцип заборони зловживання правом – це основоположний принцип права, що 
означає запровадження у правовий спосіб чітких меж (обмежень, заборон) щодо реаліза-
ції правомочними суб’єктами правовідносин своїх прав (повноважень) з метою гаранту-
вання прав та свобод людини, суспільних (державних) інтересів. 

Основними ознаками принципу заборони зловживання правом є наступні: 
– зорієнтований на формування важливого вектора розвитку суспільства, дер-

жави та права; 
– перебуває у системному зв’язку із принципом верховенства права, іншими 

фундаментальними конституційними принципами права; знаходить свій ви-
раз у процесі правового регулювання суспільних відносин.

– слугує гарантуванню прав та свобод людини, суспільних (державних) інте-
ресів; 

– передбачає забезпечення правомірної поведінки та запобігання правопору-
шенням; 

– забезпечується морально-етичними та правовими заходами; 
– є важливою складовою нормотворчої діяльності суспільства та держави; 
– декларується, як правило, на законодавчому рівні; 
– стосується суб’єктів правовідносин; 
– передбачає запровадження чітких меж (обмежень, заборон) з питань реаліза-

ції прав (повноважень) суб’єктами правовідносин. 
Концептуальними напрямами розвитку принципу заборони зловживання правом є 

його суспільне визнання та обґрунтування, конституційно-правове закріплення, забез-
печення реалізації цього принципу у процесі формування новітнього законодавства. 
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Резюме
В этой статье исследуются вопросы, связанные с пониманием сущности, признаков 

принципа запрета злоупотребления правом. Отмечен исторический контекст возникно-
вения этого принципа. Отмечена ключевая связь его с построением правового государ-
ства, соблюдением прав и свобод человека. Определена его правовая направленность. 
Рассмотрены доктринальные подходы к пониманию категории «злоупотребление пра-
вом». Подчеркнуто наличие различных правовых позиций относительно характеристи-
ки основных признаков этой категории. Сделаны выводы и предложения.
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CONCEPT AND SIGNS OF THE PRINCIPLE OF THE PROHIBITION 
OF ABUSE OF THE LAW

Summary
This article explores issues related to the understanding of the essence, signs of the 

principle of the prohibition of abuse of the law. It is emphasized in the historical context 
of the emergence of this principle. The key link with the construction of a law-governed 
state, observance of human rights and freedoms is noted. Legal focus it’s defined. Doctrinal 
approaches to understanding the category of «abuse of the right» are considered. It is 
emphasized that there are various legal positions regarding the characteristics of the main 
features of this category. Conclusions and suggestions are made.
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФЕНОМЕНУ «ДУШІ»
В статті розглядаються філософсько-правові уявлення про душу в антропологічно-

му просторі і виявляються важливі методологічні домінанти антропології права, про-
сліджуються субстанційні властивості «Душі». Людина розглядається як космоплане-
тарний феномен.

Ключові слова: Душа, феномен Душі, пізнаюча субстанція.

Постановка проблеми. Діяльний стан розуму, душі й духу людини визначає напрям 
процесу «олюднення», формує важливі методологічні домінанти антропології права. 
З наукового погляду душа – сукупність тісно пов’язаних з організмом переживань, особ-
ливо почуттів і заохочень. Як предмет наукової психології, душа позбавляється сьогодні 
всіх матеріальних складових і розглядається виключно як гіпотетичне поняття. В со-
ціально-історичному часі поняття «Душі» для кожної людини і суспільства в цілому, 
завжди було достатньо відкритим і дискусійним із різних причин ставлення до нього. 
Навіть у XXI столітті, не відтворена в повній мірі сутність поняття душі як феномену, так 
як завжди замикається актуальним питанням про спосіб її пізнання [1, с. 107].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предмет наукових досліджень стано-
вить доробок вчених, які безпосередньо займаються дослідженнями душі, зокрема, це 
роботи Н. Ф. Арутюнова, С. А. Аскольдова-Алєксєєва, С. Г. Воркачева, Д. С. Лихачева, 
С. Х. Ляпіна, В. П. Нерознака, М. В. Піменової, В. П. Плавича, Ю. С. Степанова, 
В. В. Куби, С. С. Сливки, Н. В. Іванової та ін. Питання духовного спрямування феномену 
душі в поєднанні з філософсько-правовим, соціальним є доцільним, особливо сьогодні, 
питання про душу як зі сторони її природної, духовної соціальної суті. Завжди замика-
ється ніша – відповідність екзистенціального та опредмечуваного в формах інформацій-
ного осягнення її сутності. 

Метою статті є з’ясування філософсько-правового уявлення про душу в антрополо-
гічному просторі, виявити методологічні домінанти антропології права, прослідкувати 
субстанційні властивості душі, розглянути Людину як космопланетарний феномен і ви-
явити її специфіку. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи відому антропологічну тріаду (тіло, 
душа, дух) і зіставляючи духовне і тілесне, слід надати перевагу верховенства духу над 
тілом, первинності думки і почуття над дією, що вимагає розумових зусиль. Отже, ді-
яльний стан розуму, душі і духу людини визначає напрям процесу «олюднення», формує 
важливі методологічні домінанти антропології права. Антропологія права (позитивно-
го й природного), в цілому, – вчення про людину як істоту, котра створюється право-
вим порядком. Цей процес наповнений як онтологічним, так і деонтологічним змістом. 
Потрібно наголосити, що людина – космопланетарний феномен: у ній зосереджується 
Всесвіт. Структура людини повторює його структуру, тому вивчення природи людини – 
ключ до пізнання Всесвіту, чинник розуміння права [2, с. 69-70].

© В. П. Плавич, 2019
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Ми живемо в тривимірному просторі, а «стародавні» стверджували, що «їх шістнад-
цять, життя, насправді, вічне, і люди не вмирають – вони роблять крок в одне з різнома-
нітних змін нашого величезного світу» [3, с. 175].

Майже 300 років тому (1688-1772) шведський вчений Емманнуіл Сведенбор був на 
порозі великого дослідження духовного світу людини. Він записував і тлумачив власні 
сновидіння, він відчув, що всередині нього присутні інші сутності і стверджував, що з 
квітня 1744 року перебуває в постійному контакті зі світом духів [4, с. 375]. 

У XIX столітті в Англії жив один з великих медіумів – Даніель Хоум. Вже в 13 років 
він проявив парапсихологічні здібності, які проявилися в тому, що він міг розмовляти 
з духами померлих. Але, на відміну від більшості спіритів, включаючи О. Блаватську, 
А. Кардека та інших, він не прагнув, хоча мав можливість, заснувати нову релігію. Хоум 
каже: «Я володію певними здібностями, але сам я не маю влади над позамежними сила-
ми і не я використовую їх, а вони мене. А я є тільки інструментом [5].

Найбільший захват у глядачів викликала здатність Хоума занурювати свої руки в во-
гонь каміна і діставати звідти жар значних розмірів. Хоум дув на цей шматок, і вугілля 
ставало розпеченим. Але ніяких опіків він, при цьому, не отримував і не відчував болю. 
Друга дивовижна здатність, якою не володіли інші медіуми, було збільшення зростання 
Хоума під час сеансу на цілих 15 см. Англійський дослідник Уільям Круке описав не-
збагненні польоти медіума. Так, наприклад, в 1868 році кілька вельмишановних гостей 
спостерігали, на свій подив і жах, як Хоум, перебуваючи в стані трансу, в горизонтально-
му положенні вилетів з вікна спальні, пролетів над вулицею на висоті декількох поверхів 
і неушкодженим повернувся в кімнату через інше вікно.

У віці 38 років Хоум припинив свою діяльність через різке погіршення здоров’я, при-
чиною якої стало безконтрольне і хаотичне заклинання духів. Медіум раптово помер в 
червні 1886 року. На його могильній плиті висічено лише один напис: «До наступних 
зустрічей з духами» [5, л. 13].

Душа – це духовна основа, вона невидима простим зором, і шукати її обриси, вагу 
потрібно в духовних діях, адже вона присутня у всьому благому і не проявляється в не-
чемному відношенню до неї, через нечемність до інших.

Існування методологічних засад і протиріч в пізнанні феномену «душі» сформувало 
уявлення про її екзистанційну субстанційність, що характерно відображено було вже при 
перших уявленнях і конструюванні первинних понять. Розгляд властивостей «душі» в 
структурі соціокультурного концепту дозволяє описувати субстанційну основу феноме-
ну душі, що дає змогу у визначених межах теоретично прослідкувати субстанційні влас-
тивості «душі». На мій погляд, повнота розгляду «душі» як субстанції, має формуватися 
в межах сучасних відомостей про субстанцію, і сьогодні, існує варіант під час досліджен-
ня розширити це поняття і створити нову концепцію [6, с. 130]. 

Як відмічає Н. В. Іванова, вже в ренесансний період «душа» визнається ні в якості 
одиничного феномену, а саме такого особливого, яке започатковує формування осмис-
лення людини як особистості. Вона постає в якості специфічної єдності дій і станів, 
їх осмислення шляхом становлення власного «Я». Тим самим, відбувається розви-
ток не лише філософського мислення, але й всієї духовної культури. Вчення про душу 
П. Помпонацці, Д. Бруно, а в новочасовий період Р. Декарта, Д. Локка, Д. Юма та інших 
зосереджується на виясненні її тілесної або безтілесної природи, що є протиставленням 
емпіричного та раціонального методологічних підходів і способів мислення [7, с. 18]. На 
мій погляд, інформація, що основана на екзистанційному духовному рівні дає відповідь 
на основні запитання людини про «душу», відкриваючи певну методику її пізнання.

Екзистенціально, «Духовний пласт», що пов’язаний з «Душею», знаходиться в най-
більш відкритому стані, хоча ступінь можливості його пізнання однакова для кожної лю-
дини і все тільки залежить від екзистенційного відношення до своєї духовної сутності 
кожної людини. Вся можлива «маргінальність» суджень і дій у бік пізнання духовної 
сутності приходила із віку до віку до єдиної певної цілісної та гармонійної структури 
духовного, і вона фактично залишалася і залишається незмінна, як і Вічна істина по своїй 
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природі незмінна, але як на сьогодення, вона ілюзорно привідкрита начебто більше, чим 
в минулому. «Духовний пласт» – це безмежна сила, з якої людина отримує свою потрібну 
їй частину душевної сили, але при цьому виникає питання – як саме людина використає 
цю даровану їй силу. Чи через свою «Душу», чи без «Душі». Саме цей пласт духовності 
своєю консистенцією наповнює кожну частину всього сущого, іншими словами – сама 
суть всього сущого випромінює інформативно суть свого єства, формуючись в пласт ду-
ховного накопичення – відкритої сьогодні істини.

З наукового погляду душа – сукупність тісно пов’язаних з організмом переживань, 
особливо почуттів і захоплень (вітальна душа). Результатами спостережень за душею 
оперує психологія. Для сучасної науки душа – носій безсвідомого і виразних структур-
них якостей мікрокосмосу, які надають його частинам ранг, динаміку. Як предмет науко-
вої психології душа позбавляється сьогодні всіх матеріальних складових і розглядається 
виключно як гіпотетичне поняття, рівнозначне всій сукупній сфері переживань людини, 
з якою можна емпірично змиритися лише на ґрунті самоспостереження та вивчення по-
ведінки [8, с. 147-148]. З іншого боку, душа – поняття, що виражає індивідуальну своє-
рідність внутрішнього світу людини, здатність до переживання, співпереживання або 
відчуження. Це джерело морально-комунікативних можливостей, спрямованість до іма-
нентного ближнього. У багатьох філософських культурах душа виражається символом 
«серце»; особливо яскраво ця тенденція простежується в українській традиції філософії 
серця [9, с. 179].

А. Енштейн довів, що сонячне світло або сонячна радіація матеріальні, відчутні. Це 
набір фотонів, які є матеріальними частинками. Їх випромінюють атоми, і ці матеріальні 
частини опиняються в крові людини, таким чином відбувається перехід енергії в матерію 
[10, с. 24]. Тобто кров, а точніше фотони крові, отримані від сонячної радіації та їжі, ста-
ють живильною матеріальною речовиною для людини, що становить основу душі. 

Кров, лімфа і тканинна рідина – це внутрішнє середовище організму, що має дина-
мічну постійність констант – гомеостаз (умова незалежного існування організму люди-
ни). Еритроцити крові утворюються в червоному кістковому мозку. У ньому ж здійсню-
ються руйнування еритроцитів, синтез гемоглобіну [11, с. 404]. Ще Платон вважав, що 
душа перебуває в найважливішій і найблагороднішій частині тіла, а Аристотель писав, 
що душа перебуває в серці. Серце першим починає жити і помирає останнім.

Як видається, душа перебуває в усьому тілі, а швидше керує ним, маючи резиденцію 
в одному місці. Можливим є зосередження душі в червоному кістковому мозку з пере-
ходом у мозок голови. Адже при певному пошкодженні мозку (наприклад, інсультні хво-
роби, травми мозку) душа припиняє своє перебування в тілі.

Якщо кров, її функції розглядати в контексті душі, онтології та деонтології людини, 
то можна побудувати філософське вчення про людину як мікровсесвіт. Тобто всі процеси, 
які відбуваються у Всесвіті, мають місце в організмі людини, зокрема у крові. Лише ті 
процеси мають фотонний, а не мега- чи макровиміри.

Для людини властивим є не лише біологічний розвиток, а ще й інтелектуальний, яко-
го немає в рослин і тварин. Тому В. Вернадський дійшов висновку, що життя людини 
захоплює значну частину атомів, які складають матерію земної поверхні, що в науці іс-
нує атомістичний світогляд. Атомні явища мають мікроскопічну реальність космічних 
просторів, де панують сили атомів і атомних ядер. З атомів створюються мільйони різ-
них сполучень, що підтверджує атомістичну теорію будови світу, висунуту ще Платоном. 
Причому зауважується, що Земля існує сотні мільярдів років, а життя земної кулі триває 
вже 2х109 років [12, с. 29].

Душа людини незалежна від тіла. Вона тонкоматеріальна, животворна і пізнаюча суб-
станція. Вага тіла відразу після смерті зменшується на 2,5-7 г (можливо, це вага душі). 
Від тіла людини в момент смерті відокремлюється еліпсоїдний енергетичний згусток 
[13, с. 94]. Цей згусток – душа, яка наповнює Всесвіт без тіла (закон збереження).

М. Амосов стверджує, що душа в людині існує. Вона в самому слові – «душа», в його 
нейронній моделі, з якою пов’язані інші моделі – нейронні ансамблі, що виражають пере-
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конання в існуванні ідеалів добра і підвищують людину над егоїстичним матеріалізмом, 
а може – і в потребі в Богові.

Ейнштейнівські фотони та амосовські нейрони (як нервові клітини разом з усіма її 
відростками, які є основними структурним і функціональним елементом нервової ткани-
ни), атомістичний світогляд В. Вернадського є фізичним мікроаналогом Всесвіту.

Людина – мікрокопія Всесвіту, а її життєдіяльність підпорядковується всім законам 
Всесвіту, тобто закони людини і закони Природи – єдині. Все, що творить людина, відпо-
відає законам природи або суперечить їм. Тому необхідно розглянути складові елементи 
душі людини, дослідити принципи діяльності душі, щоб показати шляхи утримання ці-
лісності Всесвіту.

Ще Платон писав, що безсмертна душа людини складається з трьох елементів: ро-
зумності, заповзятості і хтивості. Перший елемент викликає прагнення до мудрості, дру-
гий – до влади і почестей, третій – до насолоди і багатства. Хоча душа і є єдиною, але пе-
реваги того чи іншого елемента породжують різні характери. Згідно зі вченням Платона, 
трьом елементам душі відповідають три основні доброчесності: розумності – мудрість, 
яка скеровує в правильному напрямку ум; заповзятості – мужність, яка полягає в готов-
ності приводити у виконання рішення розуму; хтивості – самовладання, які підкоряють 
одні прагнення іншим. Над всіма цими доброчесностями стоїть основна – справедли-
вість, яка призначена природою [14, с. 65-66].

Аристотель, у свою чергу, вважав, що душа поділяється на дві частини: розумну і 
вольову. Тому доброчесності діляться на головні (діаноетичні) і сердечні (етичні). До 
першої групи належать мудрість, благорозумність; до другої – мужність, щедрість, вели-
кодушність, справедливість тощо. Особливе місце Аристотель приділяв справедливості 
[14, с. 90].

Фактично дослідження Платона і Аристотеля збігаються. Адже заповзятість і хти-
вість – це наслідки дії волі людини, певні її бажання, прагнення. При цьому прояв розуму 
і волі (заповзятість і хтивість) повинні перебувати в межах справедливості. Цю справед-
ливість людина виводить сама для себе внаслідок глибини пізнання норм природного 
права.

Незважаючи на існування єдиної душі, вона має три роди: вегетативний, чуттєвий і 
розумний, або, інакше кажучи, душа є також троякою: рушійною, чуттєвою і розумною 
[15, с. 448, 506]. Тобто вегетативність певною мірою порівнюється з рушійністю. Адже 
під вегетативністю розуміють процес, пов’язаний з ростом і живленням рослинних і тва-
ринних організмів. Цей процес позбавлений суспільних інтересів, він такий, що живе 
бездуховно, немов рослина. Крім того, вегетативна нервова система – частина загальної 
нервової системи організму, яка регулює діяльність організмів: кровообіг, дихання, трав-
лення, виділення тощо.

Можна сказати, що душа людини у вигляді екстрактів (ферментів) має такі компо-
ненти: вегетативний, чуттєвий, почуттєвий, вольовий та інтелектуальний. Ці екстракти 
містяться у фотонах, які насичують кров людини і несуть відповідальність за ступінь 
людських властивостей індивіда. Тому цілісне уявлення про душу залишається, але при 
цьому визначається склад душі. З іншого боку, душу людини можна класифікувати за 
такими елементами: вродженими і набутими, онтологічними і деонтологічними, гене-
тичними і зодіакальними, кармічними і прямими, постійними і змінними [2, с. 57].

Видається за доцільне розглянути такі три періоди формування душі людини: в утро-
бі (лоні) матері, в момент народження, протягом життєдіяльності (соціалізація). Людина 
народжує собі подібну людину за законом людського роду. Цей закон природний і ви-
ступає як закономірність природи, зумовленість руху речей їхнім власним причинам [15, 
с. 457, 508].

В утробі матері формується плід, кровоносні судини, через які передається інфор-
мація матері та батька. Здавна серед вчених точиться дискусія. Одні (зокрема, Платон) 
вважають, що душі були створені раніше від тіл і розміщені між зірками, що душа і ангел 
єдині [15, с. 465-466]. Інші вважають, що людська душа не була створена раніше від тіла.
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Душа розшматовується внутрішньою боротьбою двох або більше воль. Людина вага-
ється, коли діють протилежні волі: добра і зла [16, с. 142-143]. Така ситуація негативно 
впливає на формування душі людини, але із застереженням, що не все в людині цілком 
зіпсоване. Відновити зіпсовані ферменти душі здебільшого можна, але затягувати з цим 
процесом не бажано. Для цього потрібно знати природно-правові властивості та якості 
душі людини.

Душа виступає принципом життя, їй належить уява, пам’ять, розуміння. До основних 
особливостей душі також слід віднести любов, почуття, емоції, бажання, тобто душі 
притаманна інформаційно-психічна сутність будь-якої живої системи (біопсихізм) [17, 
с. 264]. Психологічний комплекс людини характеризує її стан душі, ставлення до світу, 
до життя, до людей. Цей комплекс допомагає сповідувати ті чи інші моральні норми, від-
шукувати ідеали.

Якщо душа володіє розумом і пам’яттю, то вона не обмежується радощами теперіш-
нього. Її тішать спогади минулого так само, як і надії на майбутнє [18, с. 141]. Фактично, 
душа людини повинна постійно перебувати в активному стані. Це онтологічна установка.

У книзі «Біоцентризм. Як життя створює всесвіт» [19], професор Роберт Ланса дає 
наукове обґрунтування душі, він аргументовано доводить, що смерть свідомості не ви-
никає, а життя і свідомість є основою всесвіту. Якщо в одному Всесвіту тіло вмирає, то 
в наступних воно живе.

На нашій планеті живуть багато душ інопланетян. Душі людей нашої планети зна-
ходяться на Сіріусі, Венері, Саріоці. Доктор технічних наук, професор Вадим Коротков 
(м. Санкт-Петербург) стверджує, що душа спілкується з полем Всесвітнього Розуму і 
в електромагнітному полі виникає світіння, що свідчить про її інформаційну сутність. 
Весь наш світ – це інформаційна матриця.

Видатний вчений сучасності Роберт Ланса довів, що наша свідомість існує в нескін-
ченній множині паралельних всесвітів поза простором і часом.

Якщо енергія тіла і енергія душі не перебувають в гармонії (в вібраційному резонан-
сі), то страждає і те, і інше. У кожної людини свій неповторний природний ритм. Тіло і 
душа повинні гармонійно співіснувати, щоб людина могла продуктивно функціонувати. 
Якщо ми застосовуємо холестичний (цілісний) підхід до здоров’я тіла, наше творче «Я» 
краще взаємодіє з людським мозком. Гармонія між нашим зовнішнім і внутрішнім «Я» 
дозволяє нам в енергетичному відношенні більш активно брати участь в фізичних, духо-
вних і соціальних актах [20]. 

Однак, є логіка в концепції, згідно до якої, ми не були створені випадково, просто для 
боротьби за існування, і що ми дійсно діємо всередині вселенської системи, яка управляє 
фізичною трансформацією нашого «Я» з якихось особливих причин. Я вважаю, що це 
голос нашої душі говорить нам, що ми дійсно маємо особистісну сутність, яка не схильна 
до смерті.

Наша сутність в більшості тіл, які приймає наша душа не володіє повним знанням, 
але наше «Я» ніколи не буває втрачено, тому що ми завжди зберігаємо зв’язок з обома 
світами. 

«Смерті, як ми це сприймаємо свідомістю, немає», – заявляє професор з універси-
тету Уейка Фореста і автор книги «Біоцентризм: життя і свідомість ключ до розуміння 
Всесвіту» Роберт Ланс. Як пояснюють ідею Ланса фахівці в області клонування і регене-
ративної медицини, смерть – це всього лише своєрідна ілюзія вкорінена в нашому розумі.

Наша свідомість, наше «Я» не вмирає на відміну від фізичного тіла, – впевнено гово-
рить теорія Ланса. Наше тіло – це всього лише посудина, в якій розвивається свідомість / 
душа готується до майбутнього життя і осягнення світобудови.

У минулому році професор університету Арізони Стюарт Хамерофф заявив про свою 
тверду впевненість про безсмертну душу. Переконаність професора підкріплює наступ-
не: мозок людини можна порівнювати з квантовим комп’ютером, в якому душа і свідо-
мість людини є інформацією, отже, інформацію можна не тільки зберігати, але й обро-
бляти після смерті людини. З цього можна зробити висновок, що душа і свідомість – це 
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різні інформаційні потоки, що становлять життя людини. Життя – це маленький земний 
досвід, але великий крок для можливості жити на якісно іншому рівні. Скільки би ми 
не будували теорій, достовірно відомо одне – людське тіло – смертне. А досвід того, що 
лежить за межами життя, хто зустрічає на порозі смерті, кожен набуває самостійно [21]. 

Англійський фізик Уільям Барретт, займаючись дослідження передсмертних бачень, 
прийшов до висновку: по-перше, духовний світ існує, по-друге, посмертне існування лю-
дини незаперечно, по-третє, «Час від часу, дійсно можливо вступати у розмову з тими, 
хто відійшов від нас в світ інший». В 1926 році вийшла в світ книга Уільяма Барретта 
«Ведения на смертном одре», це була перша відома спроба звести воєдино звіти про пе-
редсмертні явища, класифікувати їх та вивести деякі закономірності. Своєї значності ця 
праця не лишилася й зараз [22, л. 5].

Висновки. На основі вищезазначеного стало можливим зробити певні узгодження 
та висновки. Первинні поняття про феномен душі з’являються із емпіричних спостере-
жень за життям, народженням і смертю. Проблема пізнання душі, в значній більшості 
зводиться до логічних, раціональних її уявлень. В більшій мірі феномен душі досліджу-
ється з допомогою віри або екзистенційного переживання вічного і в незначній частині 
розумовим осягненням. Існування методологічних засад і протиріч в пізнанні феномену 
душі сформувало уявлення про її екзистенційну субстанційність, що переконливо відо-
бражено при перших уявленнях і конструйованих первинних понять феномену душі. 
Характеристика внутрішніх і зовнішніх ознак душі, її властивостей після її розгляду як 
субстанційної форми можливо ставити питання про її перспективи розвитку і створення 
нової концепції.

У природному праві перевага надається в початку думці, а потім слову та дії (безді-
яльності) до події відносять природні явища, що відбувається поза волею людини. Під 
виникненням подій поза волею людини, мають на увазі не причину, що викликала її, а 
процес впливу події на конкретні правопорушення. Події бувають різних видів: серед 
яких є форс-мажорні, не переборна сила, що потребує додаткового пізнання у конкрет-
ному випадку.

Енергія душі здатна ділитися на ідентичні частини, подібно голограмі, вона може од-
ночасно жити в різних тілах, хоча таке зустрічається рідше, ніж про це пишеться. Однак, 
завдяки цій здатності душі, частина нашої світлової енергії завжди залишається в Світі 
Душ. Тому можливо побачити свою матір, повернувшись туди з фізичного світу, навіть 
якщо вона померла 30 земних років тому і вже перевтілилася на землі в інше тіло. Слід 
зауважити, що енергетичні структури душ можуть позитивно впливати на підірвану, роз-
балансовану людську енергію. Як відзначає Майкл Ньютон, «голос нашої душі говорить 
про те, що ми дійсно маємо розумову сутність, яка не схильна до смерті» [20, с. 257].

Дух людини завжди має внутрішній правовий зміст, тобто в дусі міститься право, яке 
регулює думки, почуття, пристрасті і дії. Але в цьому випадку йдеться про метаграничне 
буття, де дух людини набуває абсолютного виміру, має онтологічне призначення.
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФЕНОМЕНА «ДУШИ»
Резюме
В статье рассматриваются философско-правовые представления о Душе в антропо-

логическом пространстве и выявляются важные методологические доминанты антро-
пологии права, прослеживаются субстанциональные свойства «Души». Человек расс-
матривается как космопланетарный феномен.
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PHILOSOPHICAL AND LEGAL PROBLEMS  
OF PHENOMENON «SOUL»

Summary
In the article deals with philosophical and legal ideas about the Soul in anthropological 

space and reveals important methodological dominants of the anthropology of law, the substan-
tial properties of the «Soul» can be traced. Human is seen as a cosmoplanetary phenomenon.
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ПРИРОДНИЙ САМОКОНТРОЛЬ СУБ’ЄКТА:  
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДУШІ

У статті розглядається душа як основа природного самоконтролю суб’єкта і пер-
спективи його подальшого розвитку, вдосконалення і максимального використання. 
З точки зору авторів статті, душа людини у вигляді екстрактів має вегетативний, чуттє-
вий, почуттєвий, вольовий і інтелектуальний компоненти. При класифікації душі люди-
ни виділяються вроджені і набуті, онтологічні і деонтологічні, генетичні і зодіакальні, 
кармічні і прямі, постійні і змінні елементи. Аргументовано показано, що душі прита-
манна інформаційно-психічна сутність будь-якої живої системи (біопсихізм). Остання 
повинна постійно перебувати в активному стані, це онтологічна установка.

Ключові слова: природний самоконтроль, душа як субстанція суб’єкта, екзистен-
ційна субстанційність, субстанційні властивості «душі», феномен «душі».

Формування стратегічно орієнтованої національної політики довгострокових транс-
формацій держави передбачає філософсько-правове осмислення душі як духовної осно-
ви природного самоконтролю суб’єкта.

«Душа» це духовна основа суб’єкта «і шукати її обриси, вагу потрібно в духовних 
діях, вона присутня у всьому благому, і не проявляється в нечемному відношенні до неї, 
через нечемність до інших» [1]. Сьогодні можливо ставити питання про розвиток душі, 
розширити це поняття і створити нову концепцію.

Постановка проблеми. Науковою проблемою дослідження є системне виявлен-
ня перспектив розвитку природного самоконтролю суб’єкта і його духовної основи – 
«Душі». Існування методологічних засад і протиріч в пізнанні феномену душі сфор-
мувало уявлення про її екзистенційну субстанційність, що було відображено уже при 
первинних дослідженнях і конструюванні її понять. Проблема душі розкриває глибин-
ні основи людського існування, а її системний розгляд виокремлює поняття «розумної 
душі», «безсмертної душі», душі як «мислячої субстанції» тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичною основою даного 
дослідження стали праці вітчизняних і міжнародних вчених, які досліджували питан-
ня духовної основи природного самоконтролю суб’єкта. Поняття душі і духу людини, 
її творчі можливості як духовної істоти вивчали, зокрема, такі вчені як А. Бурунов,  
К. Коротков, А. Кардек, Sogyal Rinpoche, Генрі Менкен, Хиросі Сігура, Стюарт Хамероф, 
Роберт Ланца, Майкл Ньютон та ін.

Мета статті полягає в розкритті сутності природного самоконтролю суб’єкта, його 
духовної основи «Душі», психологічний і філософсько-правовий аналіз духовно-онтоло-
гічних особливостей мислення про душу, інтерпретацій, дискурсів та їх розуміння.

Завдання статті. Розкрити і проаналізувати основні інтерпретації природного само-
контролю суб’єкта і його основи «Душі». Виявити значення поняття «душі» та її меж у 
духовному досвіді людства.

© В. П. Плавич, О. В. Стрілецька, 2019
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Об’єкт дослідження. Природний самоконтроль суб’єкта і феномен «душі» в духо-
вному досвіді людства.

Предметом дослідження є особливості природного самоконтролю суб’єкта в проце-
сах сучасних реалій і системний аналіз феномену «душі».

Виклад основного матеріалу. Для юриспруденції управління природним самокон-
тролем суб’єкта, зокрема для кримінального процесу і криміналістики, має надзвичайне 
значення. «Головна сутність полягає у вирішенні порушеної гармонії світу, що зводиться 
до двох факторів: спокути і запобігання, які визначають інтерес в кримінальному зако-
нодавстві» [1].

Самоконтроль суб’єкта є невід’ємною умовою адекватної, цілеспрямованої, інтегро-
ваної психіки. Її можна віднести до числа обов’язкових ознак свідомості і самосвідомос-
ті людини. Він виступає як умова адекватного психічного відображення людиною сво-
го внутрішнього світу і оточуючої його об’єктивної реальності. Самоконтроль є одним 
з невід’ємних компонентів процесів самоуправління (саморегулювання) систем різної 
якісної природи, серед яких людина являє собою приклад живої і надзвичайно складної 
системи.

Механізми самоконтролю мають місце вже на клітинному рівні життєдіяльності 
людини. Саморегуляція фізіологічних функцій здійснюється за гомеостатичним прин-
ципом, що полягає у підтримці в необхідних межах сформованих в процесі еволюції 
біологічних констант, або, інакше кажучи, еталонів організму. Як приклад таких кон-
стант можна назвати концентрацію цукру в крові, вміст у ній вуглекислого газу і кисню, 
температуру тіла, артеріальний тиск і ін. Саморегуляція за гомеостатичним принципом 
полягає в тому, що та чи інша контрольована складова, опосередкована самоконтролем, 
безперервно звіряється з відповідним біологічним еталоном, і якщо в результаті звірен-
ня з’являється сигнал неузгодженості, то це виявляється поштовхом до відновлення по-
рушеної рівноваги. Самоконтроль пронизує всі психічні явища, що притаманні людині 
(процеси, стани, властивості). У цьому сенсі можна говорити про самоконтроль над про-
тіканням окремого психічного процесу: відчуттям, сприйняттям, впізнанням, мисленням 
та ін.; про самоконтроль людини за власним психічним станом, наприклад, самоконтроль 
емоційної сфери; про самоконтроль як про властивість людини, що стала в результаті ви-
ховання і самовиховання рисою його характеру. У діяльності, як у фокусі, перетинають-
ся всі психічні явища і найбільш повно виявляє свою присутність в них самоконтроль. 
Самоконтроль є невід’ємною частиною психічних процесів, що є однією з важливих 
умов адекватного відображення людиною свого внутрішнього світу та оточуючої його 
об’єктивної дійсності. Стосовно різних сенсорних модальностей самоконтроль виявля-
ється включеним в процес формування адекватного перцептивного образу.

Лауреат двох Державних премій СРСР хірург Войно Ясенецький, він же архієпископ 
Лука, порівнював мозок з телефонною станцією: роль зводиться до видачі повідомлення. 
Він нічого не додає до того, що отримує. Нобелевський лауреат з фізіології і медицини 
Джон Еклс відкрив іонні механізми збудження і гальмування в перефірійних і централь-
них нервових клітинах, і вважав, що мозок не виробляє думок, а лише сприймає їх ззовні. 
Наталія Бехтерєва не побоялася розгромної, зневажливої критики з боку колег і заявила, 
що мозок людини здатний створювати лише найпростіші думки.

Де народжуються теорії, гіпотезі, відкриття – поки невідомо фізіологам. Ми також 
вважаємо, що мозок – єство в єстві. «Мозок потребує тренінгу, в знаннях, читанні, спо-
гляданні краси, у відновленні в своїй свідомості вищого розуміння сенсу життя. Хірург 
Миколай Пирогов писав, що «мозок окремої людини служить органом мислення світо-
вої думки. Потрібно визнати існування, крім мозкової думки, і іншої, вищої «світової»» 
[2, л. 6].

З’ясувалося, що в активності і будові окремих частин мозку є істотні відмінності. 
Чи впливає будова мозку на психічні особливості особистості? Для багатьох серійних 
вбивць характерна повна відсутність емпатії: вони не здатні розуміти страждання інших 
людей, їм далеке співчуття.
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З розвитком науки з’явився підрозділ нейрокрімінологіі. Фахівці досліджують 
взаємозв’язок між кримінальними нахилами і роботою мозку. Вперше вивчати безпо-
середньо головний мозок злочинців почали на початку 80- х років минулого століття. 
Одним з піонерів досліджень став британський вчений Едріан Рейн, який протягом 
декількох років працював в якості тюремного психолога в закладах суворого режиму. 
Пізніше професор переїхав в США, де зміг розгорнути повномасштабну діяльність. За 
допомогою томографії  Рейн отримав знімки півкуль мозку злочинців, що відбували за 
вбивство, і порівняв їх із зображеннями, отриманими в результаті дослідження мозку 
«вільних» громадян. Пізніше подібні дослідження проводилися і іншими фахівцями, на-
приклад, Джеймсом Блером з Королівського коледжу психіатрів в Великобританії або 
Андре Гленом з Університету Алабами в Тасколусі.

З’ясувалося, що є велика різниця в активності і будові частин мозку, зокрема, у де-
яких людей спостерігається недорозвиненість префронтальної кори (передня частина 
лобових часток), яка регулює соціальну поведінку і допомагає керувати емоціями. Цей 
відділ також відповідає за самоконтроль. Крім того, вчені відзначають патологію в роботі 
мигдалини – її діяльність дозволяє нам зазнавати почуття вини і сорому. У разі порушень 
ці емоції притупляються і людина з більшою ймовірністю здатна зважитися на злочин.

Завдяки існуванню біологічних інстинктів у людей розвиваються властивості, що 
мають соціальну природу, і люди стають здатними до соціального життя: «Усі соціальні 
властивості людини – це вища форма розвитку її біологічних інстинктів, причому соці-
альне в людині нашаровується на біологічне, а не руйнує його» [3, с. 100].

З. Фрейд, наприклад, вважав, що соціальні інститути виникають для того, щоб при-
гнічувати біологічні інстинкти. Звідси можна зробити висновок, що основою права є 
біологічна властивість мати інстинкти, які слід пригнічувати засобами права, тому що 
право цих інстинктів є антисоціальним. Так можна представити фрейдистський підхід 
в уявленнях про антропологічний аспект права і, зокрема, про антропогенність права.

«Заслугою З. Фрейда є те, що він на розвиток дарвінізму відкрив ознаки, що вказують 
на зв’язок соціальної природи людини з її біологічною природою. Однак його помилкою 
було те, що він не помітив, що цей зв’язок має генетичний характер – соціальне є вищою 
формою природи, яка народжується із біологічної форми і існує поряд з нею, а не замість 
неї. Тому З. Фрейд помилково вважав, що соціальне виникає для пригнічення біологічно-
го. Це він припустив і праву, але соціальне, в тому числі і право, не має антибіологічного 
характеру, вони пов’язані між собою генетично. Біологічне має не антисоціальний харак-
тер, а протосоціальний характер» [4, с. 199-200].

«Слід зазначити, що ще В. Д. Небиліцин вказував, що в людини жоден з основних 
аналізаторів не відіграє специфічно провідної ролі, оскільки головного регулювально-
го значення у процесі її еволюції набувають чинники небіологічного характеру; однак 
саме з цієї причини людина має більші, аніж у тварин, можливості інтраіндивідуальних 
варіацій властивостей окремих аналізаторів – варіацій, зумовлених, певно, переважно 
уродженими або успадкованими особливостями морфологічної організації відповідаль-
них кортикальних областей, однак якоюсь мірою, мабуть, і умовами онтогенетичного 
розвитку» [5, с. 3].

На наш погляд, підсвідомість, свідомість і надсвідомість людини, впливаючи одна 
на одну, взаємно проникаючи, утворюють єдине ціле. Несвідомі начала пронизують усі 
форми життєдіяльності та соціальної поведінки індивідуального і колективного суб’єкта.

«Люди часто не усвідомлюють ті способи репрезентування реальності, які вони ви-
користовують. Останні, постійно антологізуючись, створюють певну картину світу. І вже 
суб’єкт цілком не усвідомлює тих способів уявлення. Які використовує у своїй життєді-
яльності. У цьому разі він не бачить альтернативи своїм способам уявлення та ціннісні 
шкали зумовлюють різне сприйняття одних і тих самих подій» [5, с. 17].

«Під впливом різноманітних правових норм інтелект формує дух людини, що в ре-
зультаті відображається в її поведінці. Слід зауважити, що правові норми можуть безпо-
середньо впливати на дух людини. У такому випадку формується духовне, екзистенцій-
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не, інтуїтивне, емоційне, почуттєве право, а інтелект на початковій стадії відіграє лише 
пасивну роль. Далі можлива інтелектуальна дія, що полягає в осмисленні, переосмислен-
ні духовного, екзистенційного, інтуїтивного, емоційного, почуттєвого права». [8, c. 78]

Щодо біологічного чи психофізиологічного субстрату особистісного самоконтролю 
індивіда, що є на сьогоднішній день terra incognita, – хочеться  навести кілька неорди-
нарних та надзвичайно актуальних для розуміння даного питання досліджень головного 
мозку людини.

Американські нейрофізіологи дійшли висновку, що скоєнню багатьох злочинів різно-
го характеру можуть передувати пошкодження в одній з великомасштабних нейронних 
мереж головного мозку злочинців.

Так, вчені виявили серед 45 досліджень злочинців 17 випадків, у яких пошкодження 
структур мозку безпосередньо передували правопорушення. 12 пацієнтів вчинили зло-
чини, пов’язані з насильством над оточуючими: вбивства, згвалтування, напади. П’ятьох 
учасників досліджень звинувачували в шахрайстві або крадіжці. Дослідники вважають, 
що ще в 23 випадках з 45 такий зв’язок міг існувати, але точних підтверджень цьому 
вчені не виявили. Найчастіше у злочинців виявлялися пошкоджені фрагменти префрон-
тальної кори головного мозку: медіальна префронтальна і орбітофронтальна зони. Ці 
частини мозку беруть участь у прийнятті рішень. Рідше зустрічалися пошкодження скро-
невої частини кори, яку пов’язують з формуванням довгострокової пам’яті і сприйняття 
звукової та візуальної інформації.

Основоположник психоаналізу З. Фрейд показав, що розум людини не безроздільно 
хазяйнує в її мозку. На думку вченого, існує ще і «несвідоме» – величезний «океан за-
критих почуттів і бажань, які наше уявлення про пристойність і моральність не випускає 
на світло і які користуються будь-якою лазівкою в свідомості, щоб вирватися назовні» [8, 
c. 79]. Відомі випадки, коли томограф фіксував мозкову активність у пацієнтів, які пере-
бували в стані коми або гіпнотичному трансі.

Зі складу предмету ми впізнаємо тільки нескінченно малу частину його, саме тільки 
ті сторони предмету, які викликають у суб’єкта інтерес і які він піддав розрізненню на 
тлі наявних і запам’ятовуваних змістів буття. Людина внаслідок обмеженості своїх сил 
не може відразу зробити безліч актів розрізнення. Тому наше сприйняття як маєтки пред-
мета у свідомості в пізнаному вигляді є тільки вибірка з предмета. Різниця в сприйнятті 
одного і того ж предмета різними індивідуумами пояснюється найчастіше тим, що ви-
бірка зі складу тих сторін, які зводяться з підсвідомості в область свідомості, і знання 
проводиться різними особами по-різному і тому в одному й тому самому предметі два 
спостерігача часто знаходять глибоко різний зміст, який потім залишає відбиток на під-
свідомому рівні. Взаємозв’язок цих трьох рівнів пізнання (підсвідомості, свідомості і 
надсвідомості) вивчав також сучасний психоаналітик Еріх Берн. Його дослідження де-
монструють те, що далеко не завжди рівень свідомості людини виконує основну роль у 
прийнятті нею рішень.

На нашу думку, з викладеного вбачається, що втрата людиною самоконтролю у кри-
тичні моменти, що передує вчиненню нею злочину, може відбуватися і внаслідок впливу 
раптових думок, емоцій і почуттів, що надходять з підсвідомого рівня її сприйняття.

Так, американський психолог Леонард Берковіц, відомий своїми дослідженнями 
причин людської агресивності, вивчав питання впливу спадковості на схильність осо-
би до частої втрати самоконтролю, проявів агресії і скоєння на ґрунті цього криміналь-
них правопорушень. Він відзначає, що емпіричне дослідження, що відноситься до часів 
Ломброзо, майже не залишає сумніву в тому, що спосіб і особливості сімейного вихован-
ня впливають на ймовірність частих випадків втрати самоконтролю і прояву злочинної 
поведінки внаслідок цього.

Звісно, проблема полягає у тому, щоб визначити, в якій пропорції позначається вплив 
сім’ї на схильність людини до проблем із самоконтролем та проявів нею агресії: що пе-
редається генетично, а що засвоюється з досвідом. Так, широко відомими є емпіричні 
дослідження, що проводилися у 20-х роках XIX століття за участю двояйцевих (дизи-
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готні, тобто ті, що розвиваються з двох зигот і мають різні геноми) та однояйцевих (мо-
нозиготні, ті, що розвиваються з однієї зиготи і є генетично ідентичними) близнюків. 
Логіка цього напрямку досліджень цілком виправдана: обидва типи близнюків піддають-
ся ідентичному пренатальному впливу як в материнській матці, так і після народження, 
потрапляючи в ідентичне сімейне оточення. Втім, відмінність полягає лише в генетичних 
наборах обох типів близнюків, що і є вирішальним в даному випадку. Як ми знаємо, пе-
реважна більшість подібних досліджень послідовно продемонстрували, що схильність 
до скоєння насильницьких злочинів внаслідок втрати самоконтролю дійсно може бути 
спадковою.

Щодо досліджень датських вчених, що виявили вплив спадковості на надмірну агре-
сивність людини – слід навести наочний приклад дослідження Карла Христиансена з 
університету в Копенгагені. Було відібрано біля 800 пар близнюків, які народилися в 
один проміжок часу; у кожної обраної пари принаймні один з близнюків мав судимість. 
Потім вчений простежив, чи притягувався до кримінальної відповідальності другий 
близнюк з кожної пари, і прорахував рівень відповідності для монозиготних та дизигот-
них близнюків. У цій вибірці, зазначив Христиансен [6], обидва типи близнюків виявля-
ли закономірну схожість.

Для того, щоб з’ясувати ступінь впливу генетичної спадковості на схильність до 
втрати самоконтролю і вчинення насильницьких злочинів, вчені проводили аналіз роз-
витку дітей, які з народження проживали з прийомними батьками і ніколи не знали своїх 
біологічних батьків. Взявши поведінкові і психологічні параметри досліджуваних дітей, 
вчені оцінювали вплив природних та прийомних батьків на їх формування.

При наявності великої кількості інформації про певну категорію громадян Данії, гру-
па вчених на чолі з Сарноффом Медником досліджувала кримінальні справи 14400 осіб – 
датчан, які були усиновлені у дитинстві і нічого не знали про своїх біологічних батьків. 
Оскільки дослідники володіли повною інформацією, вони мали можливість знайти відо-
мості про прийомних та біологічних батьків цих людей. Їм також було відомо, скільки 
разів окрема особа була засуджена за порушення законодавства.

Результати досліджень показали, що кримінальні нахили прийомних батьків впли-
вали на вірогідність вчинення злочинів дітьми, яких вони усиновили. Проте вплив цьо-
го роду був відносно незначним – набагато слабший, аніж вплив біологічних батьків. 
Результати, отримані Христиансеном в його дослідженні близнюків, також наводять на 
думку про можливість передавання у спадок схильності до проявів надмірної агресії, 
схильності до проблем з самоконтролем та вчинення насильницьких злочинів.

Проте важливо підкреслити, що пошкодження окремих ділянок головного мозку, 
значний ступінь впливу інформації з підсвідомого рівня пізнання людини на її дії та ге-
нетична спадковість створюють лише потенціал для розвитку проблем суб’єкта з само-
контролем і розвитку на грунті цього кримінальних тенденцій. Такий потенціал може 
ніколи не реалізуватися, адже кожна людина має можливість життєвого вибору. Отже, на-
віть якщо особа не володіє задатками природного самоконтролю, за наявності бажання, 
цілеспрямованості і зусиль вона безперечно може розвинути в собі відповідні соціально 
набуті уміння та навички.

Продовжуючи тему дослідженнями головного мозку людини, додамо, що до 60-ти 
років між двома півкулями головного мозку існує суворий розподіл функцій, а після 60-
ти для вирішення складних завдань людина може використовувати обидві півкулі одно-
часно. Це гарантує більш високий творчий потенціал і дає можливість вирішувати більш 
складні завдання. Можливо, швидкість вирішення цих завдань дещо сповільнюється. 
Але це ніяк не позначається на якості.

Аби мозок працював добре, на наш погляд, потрібно його активно завантажувати. 
Але проблема полягає в тому, що коли ми робимо щось на автоматі, мозок не працює. З 
роками ми накопичуємо досвід, і дедалі більша кількість справ здійснюємо «на повто-
рі» – не вирішуючи завдання, а лише повторюючи попередні рішення. Це не навантажує 
мозок. Нові зв’язки між нейронами не виникають. Старі зникають.
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За сьогоднішньої тривалості життя, інтелект досягає зрілості тільки після 50-ти. І в 
цьому ж віці ми набуваємо здатності найглибше і всеохоплююче мислити. Ми починаємо 
краще розбиратися в людях, аналізувати «за» і «проти» і краще оперуємо загальними 
знаннями. Навіть у 80-річному віці за цими показниками ми можемо дати фору 20-річ-
ним юнакам. Пік швидкості передачі нервових імпульсів у мозку припадає на 60 років і 
триває до 80-90. За бажанням в 60-70 років можна збільшити свій інтелектуальний по-
тенціал в тридцять разів – мозок надає нам цю можливість.

Після 80 років мозок зменшується в об’ємі приблизно на 5-10%. Танці, біг, аеробіка 
і навіть просто прогулянки швидким кроком не тільки зупиняють зменшення мозку, але 
і відновлюють втрачений ним обсяг. Кілька років тому група вчених з Піттсбурзького 
університету (США), займаючись дослідженням стану мозку у людей похилого віку, не-
сподівано з’ясувала, що деякі види фізичних вправ можуть зупинити вікові морфологічні 
зміни в мозку. У дослідників були дві вікові групи (70+) «піддослідних». Одна група три 
рази на тиждень гуляла швидким кроком по 30-45 хвилин. Друга група в тому ж ритмі 
займалася розтяжкою. Експеримент тривав упродовж року. Весь цей час вчені проводили 
регулярні сканування мозку випробовуваних. З’ясувалося, що у тих, хто гуляв, області 
перфронтальної кори і гіпокампу, що відповідають за планування і пам’ять, збільшилися 
в розмірах на 2-3%. І цього вистачало, щоб перекрити вікове зменшення мозку. У тих 
учасників експерименту, що мали регулярні прогулянки, також покращилася просторова 
пам’ять. Ця перевірка проводилася за допомогою спеціальних тестів. Однак у тієї групи, 
яка протягом року займалася розтяжкою, ніяких поліпшень в корі головного мозку не від-
булося. І гіпокамп у них продовжив «всихати» у відповідності зі стандартними віковими 
змінами [7, с. 25].

В 1965 році професор Массачусетського технологічного інституту (США) Джозеф 
Альтман виявив, що у щурів, морських свинок і кішок нейрогенез (народження нових не-
рвових клітин) триває протягом усього життя. Альтман зробив припущення, що в мозку 
людей відбувається те ж саме. Звісно, його гіпотезу серйозно ніхто не сприйняв. Однак 
вслід за Альтманом в 70-80-х роках минулого століття до таких же висновків прийшли 
десятки інших американських і європейських дослідників.

Сьогодні нейрогенез дорослих – аксіома, яка не потребує доказів. «Вперше це було 
підтверджено в ході наукових експериментів в 2010 році, а в 2013-му було проведено 
глобальне дослідження людей, що народилися в період з 1945 по 1963 роки. В результаті 
цих досліджень вдалося з’ясувати, що нейрогенез в дорослому мозку триває протягом 
усього життя людини. Але тільки в певних зонах: в гіпокампі і в областях, прилеглих до 
латеральних мозкових шлуночків. У гіпокампі зокрема щодоби народжується 700 нових 
нейронів. Тобто, 35% клітин гіпокампу – вічно молоді. До речі, гіпокамп відповідає за 
навчання і запам’ятовування, за інтеграцію сенсорної інформації, за відповідь на нову 
інформацію, за регуляцію настрою» [7, с. 26].

Останнім часом з’являється все більше даних, що утворення нових нейронів йде та-
кож в неокортексе – нашому думаючому мозку. «Чи допоможуть всі ці нові дані викоріни-
ти міф про фатальні втрати нервових клітин? Навряд чи. Міфи, як відомо, феноменально 
живучі і практично незнищенні. Тим і відрізняються від наукових гіпотез» [7, с. 26].

«Методологічні домінанти антропології права відображаються в екзистенційному 
праві» [12]. Оскільки на зміну філософській антропології прийшов екзистенціоналізм, то 
методологічними засадами стали не раціональні, «інтелектуальні, а ірраціональні, духо-
вні засади. Право, яке не має меж, перебуває в таємничому замежовому (позарозумовому) 
світі духовності, має підсвідомі і безсвідомі прояви, володіє трансцендентальними влас-
тивостями настрою та почуттів, налаштовує людину на відповідні дії. Причому ці правові 
дії продуковані не стільки для себе, як для інших, скеровані не стільки у теперішній час, 
як здебільшого у майбутній; за межами людського існування вони демонструють людину 
онтологічно, якою вона є. Така екзистенційна методологія олюднює людину» [8, c. 79].

«Комплексне дослідження антропології права та поведінки людини в ноосфері приво-
дить до нового поняття метаантропологічного права, яке претендує на його абсолютний 
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вимір. Сучасна філософська антропологія отримала новий напрям дослідження – мета-
антропологія як антропологія вищого рівня, де звичайне людське існування обґрунтову-
ється можливістю людського розуму пояснити пізнання конкретної речі» [8, c. 77].

«Перехід буття в небуття відображає тілесну смерть людини, у результаті чого душа 
переходить у потойбічний непізнаний світ. Буття душі в подальшому небутті відображає 
властивості земного буття. Тобто людська душа в потойбічному світі має ті властивості 
й характеристики, які сформувалися в земному бутті. До основних характеристик буття 
належать цілісність, істинність, благість і краса, що підкреслює єдність думки. Можливе 
і дійсне на рівні буття дають змогу глибше зрозуміти важливість людських творінь. Тому 
й з’являється класифікація видів буття: механічне, хімічне, фізичне, біологічне, соціаль-
не. Для права згадані категорії є визначальними, хоча й проблемними в соціальній сфе-
рі. Провідну роль у створенні цілісного, істинного та благородного відіграє намагання 
людини діяти у сфері правової краси, цілеспрямовано рухатися в бік абсолютності, а не 
відносності, і повноцінно використовувати свої метаантропологічні задатки. Наступною 
компонентою метаантропології є екзистенціологія, як наука про екзистенцію, екзистен-
ціали. Екзистенціал (з лат. «існування») – це ситуація людського буття, яка переважно 
пов’язана з її граничними і трагічними проявами і породжує глибинні зміни стратегій та 
смислів існування. Нігітологія й екзистенціологія породжують архетипи культури, які 
формують локальні культури задля усвідомлення культурології права, правової комуні-
кації в бутті суспільства. Під архетипами культури філософи розуміють екзистенціальні 
і світоглядні основи, на яких базується творчість культури, а також її сприйняття, що 
є важливою складовою частиною архетипів людського буття. Екзистенціальна пробле-
матика виникає в критичних точках життєдіяльності людини, що потребує природно-
правового врегулювання на основі вищих здобутків людини, тобто архетипів культури. 
Екзистенціали хоча і порушують правову гармонію, але створюють нову правову гармо-
нійність, яка є необхідною в конкретній ситуації чи періоді. Цей новий правовий архетип 
культури досліджує метаантропологія права, яка випливає із загального поняття антро-
пології» [8, с. 78].

«Дух людини завжди має внутрішній правовий зміст, тобто в дусі міститься право, 
яке регулює думки, почуття, пристрасті і дії. Але в цьому випадку йдеться про метагра-
ничне буття, де дух людини набуває абсолютного виміру, має онтологічне призначення 
згідно із задумами Творця Всесвіту. Досягнути абсолютного духу не вдається жодній 
людині, але максимально наблизитися до нього можна, що також є рідкістю. Для цього 
потрібно, щоб людина вийшла з буденності і граничності й перейшла думками, почуття-
ми, всією екзистенцією в метафізичний, позамежовий трансцендентальний світ. Такий 
стан людини досліджує антропологія права вищого рівня, тобто метаантропологія права. 
Людині від природи властиве тяжіння до природного і у помислах і у діях. Саме в умовах 
екзистенційної ситуації вона робить свій вольовий вибір на користь духовності чи без-
духовності. Духовне життя складається з екзистенційних суперечностей і виражається 
в діалектиці душевних рухів. Тобто передбачається узгодження індивідуального та со-
ціального через інтеграцію свідомого та несвідомого, раціонального і нераціонального в 
самій людині» [4].

Все більше визнання отримує підхід до вивчення мисленнєвої діяльності як саморе-
гульованого процесу. Операція звірення передбачуваних і реально досягнутих результа-
тів з висунутими гіпотезами є ключовою в механізмі саморегуляції розумової діяльності. 
Звірення як акт самоконтролю представлено на всіх етапах рішення мисленнєвої задачі, 
включаючи постановку проблеми, формування гіпотези і її послідовну конкретизацію в 
результаті виконання завдання. При цьому гіпотеза являє собою як би проміжний еталон, 
правильність якого або підтверджується, або ставиться під сумнів після звірення з ним 
реально отриманого результату. Розузгодження між прогнозованим і фактичним резуль-
татами стає умовою для розроблення подальшої стратегії рішення. Загалом, вона може 
бути зведена або до повторної перевірки вже отриманого результату, або до формування 
нової гіпотези і її подальшої верифікації.
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В основі процесу спілкування, управління суб’єктом своєю поведінкою в суспільстві 
лежить мовленнєва діяльність. Відповідно до концепції функціональних систем академі-
ка П. К. Анохіна мовленнєвому втіленню кожного слова, кожної фрази передує форму-
вання в мозку «контрольного апарату» (акцептор дії), який стежить за правильністю їх 
вимовляння. У складну організацію мовленнєвої діяльності залучені різні види механіз-
мів самоконтролю: слуховий, зоровий, кінестетичний та ін.

«Сучасні дослідження нейрофізіологічних механізмів уваги, що були виконані під 
керівництвом А. Р. Лурія, вказують на їх тісний взаємозв’язок із самоконтролем. Іншими 
словами, є підстави говорити про те, що надскладна форма довільної уваги є в той же час 
і вищою формою самоконтролю людини, що виявляється в його можливості самостійно 
контролювати власну поведінку і свою діяльність» [9].

Розвиток особистісного самоконтролю, на нашу думку, є сприятливим та цінним не 
тільки для суспільства, але й надзвичайно корисним для самого індивіда. Наведемо лише 
декілька значущих переваг розвиненого й активного самоконтролю. По-перше, само-
контроль допомагає виживанню: в екстремальних ситуаціях здатність до самоконтролю 
дозволяє уникати паніки та швидко приймати правильні рішення. По-друге, контроль 
емоцій сприяє збереженню здоров’я. Відомо, що депресії і стреси є причиною безлічі 
захворювань. Та хоча стресових ситуацій у житті уникнути неможливо, самоконтроль 
дозволяє попереджувати частину їх загубних наслідків. По-третє, самоконтроль допома-
гає уникати створених власноруч проблем. Чимало негараздів, насамперед у стосунках, 
виникає через те, що люди неправильно діють чи говорять зайве, перебуваючи під впли-
вом емоцій. Проблемою є й протилежна ситуація, коли люди повсякчас ігнорують влас-
ні емоції, не говорять про те, що їм не подобається чи викликає занепокоєння. Уміння 
правильно висловлювати свої почуття допомагає будувати здорові стосунки та мирно 
розв’язувати конфлікти. По-четверте, відсутність здатності до самоконтролю дуже часто 
призводить до скоєння небезпечних насильницьких злочинів, внаслідок чого іноді руй-
нуються долі людей. Також, дуже часто вчиненню вбивства, нанесенню тілесних ушко-
джень, скоєнню підпалів, катувань, зґвалтувань, умисного пошкодження майна, органі-
зації та участі в масових заворушеннях на певному етапі передує втрата самоконтролю 
суб’єктами таких злочинів.

«Спростовуючи теорію незмінюваності мозку, дослідники доводили, що задатки, 
властиві нам від народження, не завжди залишаються незмінними; що пошкоджений мо-
зок може здійснити власну реорганізацію» [10, с. 376]. Це підтверджував в ході наукових 
досліджень один з провідних світових дослідників в області пластичності мозку Майк 
Мерценіх, відзначаючи, що в результаті дифузної травми мозок фактично працює з ви-
соким рівнем шуму. З наведеного вбачається, що в результаті черепно-мозкової травми 
процес обробки інформації людиною з таким ушкодженням є значно утрудненим у по-
рівнянні зі здоровою людиною. Те ж саме можна сказати і про процес контролювання 
такою людиною своєї поведінки у стані сильного емоційного збудження, нервового на-
пруження, стресу тощо.

Висновки. «Повний розгляд «душі», як субстанції, має формуватися в межах сучас-
них відомостей про субстанцію, хоча існує можливість значно розширити це поняття і 
сформувати нову концепцію» [1].

«Проблема душі розкриває глибинні основи людського існування – метафізичні, ір-
раціональні, софійні, ноосферні. Філософський розгляд виокремлює поняття «розумної 
душі», «безсмертної душі», душі як «мислячої субстанції» тощо. Через поняття «душі» 
і «душевного» актуалізується духовне життя індивіда, душа є суб’єктом духовності, а не 
її самістю» [1].

«Екзистенція соціального вибору відбувається в дискурсивних практиках когнітив-
ного поля миследіяльності та надає безмежні можливості для розвитку евристичного по-
тенціалу мислення» [1].

«Сутність продуктивного мислення розкривається в евристично-пошуковому, твор-
чому процесі «живого» оновлення думки при зустрічі з «тим, що ще не мислиться»; воно 
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спонукає до «проживання» таких феноменів як інтуїція та інсайт, в способах бачити в 
структурованому об’єкті внутрішні глибинні зв’язки; продуктивне мислення передба-
чає результат, ефективність можливостей і меж тих ресурсів, якими володіє суб’єкт» [1]. 
«Існування методологічних засад і протиріч в пізнанні феномену «Душі» сформувало 
уявлення про її екзистенційну субстанційність, що характерно відображено було вже при 
перших уявленнях і конструюванні первинних понять. Розгляд властивостей «душі» в 
структурі соціокультурного концепту дозволяє описувати субстанційну основу феноме-
ну «душі», що дає змогу у визначених межах теоретично прослідкувати субстанційні 
властивості «душі». Після розгляду «душі» як субстанційної форми (критично, гнучко та 
дуже послідовно із увагою звернення на всі зміни, що відбуваються, на ті події, які стали 
причиною цих змін) можливо ставити питання про розвиток «душі», як субстанції, має 
формуватись в межах сучасних відомостей про субстанцію, хоча і існує варіант під час 
дослідження розширити це поняття і створити нову концепцію» [1].

Професор Центру вивчення свідомості університету Арізони у м. Тусон, Стюарт 
Хамерофф, з твердою впевненістю заявляє про безсмертність душі, вважає, що мозок 
людини можна порівняти з квантовим комп’ютером, де душа і свідомість людини є ін-
формацією, а отже, інформацію можна не тільки зберігати, але й обробляти після смерті 
людини. З чого, на наш погляд, можна зробити висновок, що душа і свідомість – це різні 
інформаційні потоки, які складають життя людини. З нашої точки зору, душа це проміж-
ний стан зі свідомості в безсвідоме. Існує щось, що відділяється від тіла, яке продовжує 
жити, з’єднуючись з космічною свідомістю.

Наша свідомість, наше Я не вмирає, на відміну від фізичного тіла. Як говорить 
Роберт Поль Ланца, ад’юнкт-професор в Інституті регенеративної медицини (Institute 
for Regenerative Medicine) Медичної школи Університету Вейк Форест (Wake Forest 
University School of Medicine), автор книги «Біоцентризм: життя і свідомість – ключ до 
розуміння всесвіту», фахівець в галузі клонування і регенеративної медицини, заявляє, 
що смерть це всього лише своєрідна ілюзія, укорінена в нашому розумі.

«Ми поділяємо точку зору фахівців, які вважають, що нас оточує багатошаровий світ. 
Дана ідея не нова: в стародавніх ведичних книгах є відомості про існування альтернатив-
них світів, які активно розвиваються. Ще Демокріт і Епікур були впевнені, що паралель-
ні світи існують. Сьогодні вже доведено, що існують так звані чорні діри, які ведуть в 
інший світ» [11, л. 26].

«Послідовність «життя – душа – свідомість – самосвідомість» можна уявити як певні 
етапи еволюції духу, його послідовного зосередження в самому собі, входження у внут-
рішнє самого буття (життя). Ця еволюція передбачає поступове абстрагування, відво-
лікання від зовнішнього тілесного, вона супроводжується ускладненням, урізноманіт-
ненням цього зовнішнього, збагаченням форми тілесного буття та його зв’язків з буттям 
внутрішнім, тілесним» [1, с. 107–108].

Екзистенція соціального вибору відбувається в дискурсивних практиках когнітивно-
го поля миследіяльності евристичного потенціалу мислення.

Чимало науковців вже визнали той факт, що свідомість не належить мозку, отже і 
фізичному тілу. І життя розглядається як черговий етап буття.
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ПРИРОДНЫЙ САМОКОНТРОЛЬ СУБЪЕКТА: СТАНОВЛЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ДУШИ

Резюме
В статье рассматривается душа как основа природного самоконтроля субъекта и 

перспективы его дальнейшего развития, совершенствования и максимального примене-
ния. С точки зрения авторов статьи, душа человека в виде экстрактов имеет вегетативный, 
чувственный, чувствительный, волевой и интеллектуальный компоненты. При класси-
фикации души человека выделяются врожденные и приобретенные, онтологические и 
деонтологические, генетические и зодиакальные, кармические и прямые, постоянные и 
изменяющиеся элементы. Аргументировано показано, что душе свойственна информа-
ционно-психическая сущность любой живой системы (биопсихизм). Последняя должна 
постоянно пребывать в активном состоянии, это онтологическая установка.

Ключевые слова: природный самоконтроль, душа как субстанция субъекта, 
экзистенциальная субстанциональность, субстанциональные свойства «души», фено-
мен «души».
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NATURAL SELF-CONTROL OF THE SUBJECT: THE FORMATION 
AND DEVELOPMENT OF A NEW CONCEPT OF THE SOUL

Summary
The article considers the soul as the basis of the subject’s natural self-control and the 

prospects for its further development, improvement and maximum utilization. From the point 
of view of the authors of the article, the human soul in the form of extracts has vegetative, 
sensual, sensitive, volitional and intellectual components. In the classification of the human 
soul, innate and acquired, ontological and deontological, genetic and zodiac, karmic and direct, 
constant and changing elements are distinguished. It is argued that the soul is characterized by 
the information- psychological essence of any living system (biopsychism). The latter must 
constantly remain in an active state; this is an ontological setting.

Key words: natural self-control, the soul as the substance of the subject, existential 
substantilies, the substantial properties of the “soul”, the phenomenon of “soul”.
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ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Актуальность статьи продиктована современными тенденциями развития обще-

ства – агрессии и толерантности в условиях глобальных вызовов. Для сохранения и 
развития человечества в эпоху глобализации существенно повысились требования к 
гибкости и адаптивности индивидуальных сознаний. Проблематика статьи связана с 
осмыслением возможностей, инструментальной ценности толерантности в разрешении 
мировоззренческих вопросов, касающихся понимания человеком возможностей прео-
доления ограниченности индивидуальных сознаний в пользу взаимного диалога, позна-
ния и принятия.

Ключевые слова: толерантность, агрессия, парность, философское осмысление, 
терпимость, конфликт.

Постановка проблемы. Парные категории «агрессия» и «толерантность», отража-
ющие современные тенденции развития общества, продолжают проявлять себя в своем 
многообразии. В условиях экспансии насилия и агрессивных способов разрешения любо-
го рода конфликтов продолжает популяризироваться противоположная им идея толерант-
ности, несущая иную шкалу приоритетов. Как справедливо замечает Е. И. Касьянова, 
философия толерантности «предполагает готовность принять других такими, какие они 
есть, и взаимодействовать с ними на основе диалога и соглашения. Противоречие между 
возрастающей потребностью общества в утверждении толерантности как стратегии вза-
имодействия между социальными группами и людьми, как ценности, и недостаточной 
привлекательностью эталонов толерантных моделей поведения, существующих в социу-
ме, определяет актуальность данной темы» [5].

Анализ последних исследований и публикаций. В современной философии рас-
сматриваются направления толерантности в разнообразных аспектах жизни социума – 
праве (И. В. Галицкий), образовании (О. А. Грива), психологии (А. И. Гусев), социоло-
гии (В. В. Логвинчук), журналистики (О. Ю. Сухомлин), политике (О. Н. Тарасишина) и 
других. 

Целью написания статьи является осмысление категории толерантности в фило-
софской традиции.

Изложение основного материала. Еще в 1913 году выдающийся зоолог В. Э. Шел-
форд сформулировал закон толерантности, который является одним из основных в эко-
логии. Согласно ему – присутствие или процветание популяции любых организмов в 
данном местонахождении зависит от комплекса экологических факторов, где у каждого 
из них в организме существует определенный диапазон толерантности (выносливости). 
Диапазон толерантности по каждому фактору ограничен его минимальным и максималь-
ным значениями, в границах которых только и может существовать организм («эколо-
гический стандарт» вида). Мера процветания популяции (или вида) в зависимости от 
интенсивности фактора, который действует на нее.

На человека, который является социобиологическим организмом, также распростра-
няется закон толерантности. Сознание и жизнь каждого члена общества представляет 
собой уникальность, неповторимость. Сохранение многообразия в его единстве является 
целью развития современного глобального общества. Толерантность детерминирована 
культурным, национальным, духовным разнообразием, которое само по себе является 
источником конфликта, и одновременной направленностью к устойчивости социума, его 
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покою. Только на фундаменте закона толерантности у современного общества есть пер-
спектива сохранить свое существование и продолжить развитие.

Особенно трудно утверждать принципы толерантности в социальном сознании в 
контексте доктринального доминирования такого источника развития – как насилие, аг-
рессия, поскольку основную логику мышления в эпоху постмодерна задали три великих 
конфликтолога: 

– Ч. Дарвин, изложивший в 1859 году в своей книге «Происхождение видов пу-
тем естественного отбора, или Сохранение благоприятных пород в борьбе за существо-
вание», концепцию развития только через выживание и борьбу видов; 

– К. Маркс, выдвинувший в Манифесте коммунистической партии идею о разви-
тии только через антагонизм классов, через борьбу и конфликт;

– З. Фрейд в своих трудах над теорией психоанализа, показал, что только конфликт 
между сознанием и бессознательным движет развитием личности.

Несмотря на популярность, представленных Дарвином, Марксом и Фрейдом положе-
ний, в современном мире толерантность получает все большее признание и все успеш-
нее отстаивает свое место в ряду гуманистических ценностей. По видимому, наступил 
момент необходимости закрепить толерантность в качестве общечеловеческой ценности 
для противовеса насилию без чего проблематично существование современного гло-
бального общества. Проявление толерантности является не столько долгом отдельной 
нравственной личности, сколько актуальной потребностью человеческого сообщества. 
Толерантность – это ценность, которая обеспечивает единство во многообразии, пред-
ставляет возможность для замены культуры милитаризма культурой мира. 

Толерантность является неотъемлемым свойством, атрибутом диалога на любом 
уровне коммуникации, который позволяет выйти за пределы противопоставления «свой-
чужой», что обеспечивает развитие человека и общества. При этом, продуктивна в этом 
направлении толерантность как свободный выбор, совершаемый личностью не выну-
ждено, а согласно своим желаниям и совести, то есть в единстве внутренней и внеш-
ней формы. Не только в сознательном подавлении «иного», но и настроенность на по-
нимание и «со-дружбу» с другим. Толерантность полагает признание и уважение права 
на отличие. Человеческое бытие предполагает свободный, осознанный выбор, поэтому 
и подлинная толерантность требует наличие необходимого условия – наличие выбора 
между толерантным и интолерантным (даже агрессивным, насильственным) поведени-
ем, между сознательным отказом от агрессии в пользу толерантности.

Хотя сам термин «толерантность» сравнительно недавно стал популярным в сфе-
ре социальных наук, понятие «толерантность» в его различных вариациях («терпение», 
«терпимость» и т.д.), исследовалось представителями разных философских школ и на-
правлений в разные исторические эпохи.

В науке существует твердое убеждение, что теория толерантности была основана 
Д. Локком в его «Письме о терпимости» 1689 года, в XIX веке продолжила развитие в 
эссе «О свободе» С. Милля. Однако в принципе можно отыскать «основы толерантности 
практически в любой культуре» [9, с. 158]. 

В Древнем мире чувство толерантности проявлялось в терпимости к чужим богам. 
Завоеватели, зачастую из политических соображений, мирились с почитанием покорен-
ными народами своих богов, полагая, что «чужие» боги тоже реальны. Примером явля-
ется «политика» завоеваний Александра Македонского с уважением иной культуры и 
религии. 

Идея толерантности отражена в этико-политической доктрине древнекитайского мы-
слителя Конфуция. В период античности толерантность связывалась с интеллектуаль-
ным аскетизмом как предпосылкой духовного и социального сплочения людей (Сократ, 
Платон), со свободомыслием (Аристотель, Гераклит, Демокрит, Эпикур).

Для философии Средних веков толерантность – это путь возможного примирения с 
инакомыслящими, мирного решения вопроса религиозной ненависти. Особенно акту-
альным становится обращение к инструментальным возможностям толерантности во 
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время религиозных войн. Как философская категория толерантность была сформули-
рована в связи с проблемой нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление 
итогов Тридцатилетней войны, в ходе которой представители враждующих религиоз-
ных конфессий почти истребили друг друга. Становлением нового качества идеи толе-
рантности стал пересмотр европейского опыта религиозных войн и признание конфес-
сионального плюрализма. Толерантность в это время воспринимается как необходимый 
шаг, который должны были сделать католики и протестанты во имя, пусть слабого, но 
мира. Сторонниками религиозной толерантности выступили В. Дильтей, М. Лютер и 
др. Компромисс католиков с протестантами явился первым практическим опытом толе-
рантности в Европе, давшим толчок развитию либерализма в Новое время. О толерант-
ности в условиях церковной цензуры писал П. Бейль в нескольких своих философских 
сочинениях. 

Философы эпохи Просвещения трактовали категорию толерантности в политиче-
ском аспекте как свободу мысли, веры и слова. Основополагающим принципом, на ко-
тором должны выстраиваться внутренние и внешние отношения государств, мыслители 
называют принцип гуманности (Вольтер, Д. Дидро, И. Кант, Ш. Монтескье и др.). 

В русской философской мысли следует выделить произведения H. A. Бердяева, 
И. А. Ильина, B. C. Соловьёва, Л. Н. Толстого и др., посвященные осмыслению нрав-
ственных (в том числе толерантных) основ православного мира. Так П. И. Новгородцев 
пишет: «Совершенствование личности нужно для прогресса общества, но не оно одно, 
а сверх того ещё и известные общественные мероприятия... политические средства не 
всемогущи; но... для своих целей эти средства и незаменимы» [7, с. 202-203].

Современную концепцию толерантности, характерную для мультикультурного об-
щества, предоставил Д. Роулз в своих трудах «Теория справедливости» и «Политический 
либерализм».

Американские философы К. Д. Нидерман и Д. К. Лорсен критиковали либеральные 
модели процесса становления концепции толерантности из-за наличия в них однознач-
ной линии европоцентризма. Таких, по выражению К. Нидермана, «путей» к толерантно-
сти можно обнаружить множество в разных культурах, эпохах и территориях [10]. 

Работы представителей современного историко-философского направления: К. Поп-
пера, А. Дж. Тойнби, С. Хантингтона, О. Шпенглера раскрывают способы познания, ход 
развития цивилизаций, где агрессия и толерантность обусловлены сложившейся мульти-
культурной средой. 

Толерантность как определённый способ сосуществования групп в истории, ис-
пользуется М. Уолцером в исследовании, посвящённом пяти режимам толерантности [8, 
с. 29]. 

Толерантность трактуется и как добродетель, как всеобщий принцип, действие ко-
торого не ограничено никакими условиями. Толерантность такого типа тождественна 
«плюрализму» и исключает насилие, отождествляя последнее с абсолютным злом [4, 
с. 72-81].

Краткий историко-философский анализ категории толерантности позволяет согла-
ситься с мнением этнолога А. А. Никишенкова о широком диапазоне мнений в трактовке 
сущности толерантности – от признания ее ценностью до полного отрицания [6, с. 122]. 

По мнению философа М. Б. Хомякова, толерантность очевидно не является ни цен-
ностью, ни добродетелью. «Она – лишь способ, посредством которого утверждается 
всегда какая-то иная ценность — свобода, равенство, справедливость и т. д. Но именно 
поэтому она не представляет собой и некой «недоценности», чего-то «второсортного», 
какого-то суррогата действительно ценного. Способ осуществления ценности не менее 
важен, нежели сама ценность. Но он в гораздо большей степени зависим от социально-
культурного контекста. Именно поэтому разные культуры имеют разные модели толе-
рантного сознания» [9, с. 11]. 

В диссертации И. В. Галицкого «Толерантность в правовой жизни Украины» дана 
характеристика толерантности как правовой ценности, как принципа права и компонента 
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правовой культуры. Нельзя не согласится с выводом автора о невозможности узкого под-
хода к толерантности. Автор предлагает использовать в отечественном контексте термин 
«великодушие», который наиболее полно отражает сущность толерантности [3, с. 133].

 Е. И. Касьянова рассматривает толерантность как категорию, «содержание которой 
многослойно, и недостаточно четко определено в современной науке. Поэтому следует 
рассматривать категорию толерантности по направлениям трактовок сущности толерант-
ности в философии: рациональное, ценностное и субъективное. Кроме того существуют 
отличия толерантности в нормативно-правовом закреплении, культурном и индивиду-
альном восприятии. Толерантность не только принцип взаимоотношений, но и нравст-
венное качество личности» [5].

Экономист А. В. Бузгалин обозначает толерантность как «креатосферу – сферу со-
творчества Человека» [2, с. 28]. Толерантность предполагает открытый диалог субъектов 
и их творческо-деятельностные отношения, основанные на справедливости, равнопра-
вии, уважении, преодолении возникших противоречий. 

Содержание философских работ по толерантности свидетельствуют как об отсут-
ствии однозначной дефиниции толерантности, так и о наличии множества подходов к 
определению оснований толерантности, что характерно для таких сложных социальных 
феноменов. Сближение позиций авторов прослеживается в наличии нравственной со-
ставляющей истоков толерантности. Изучение философских основ толерантности вы-
явило, что европейскими основаниями толерантности стали жизнь, свобода и частная 
собственность. 

Выводы. По своей сути, толерантность означает готовность к диалогу, принятию 
иного образа жизни или мышления, при обязательном отсутствии угрозы жизни, здоро-
вью, достоинству или собственности. Что бы оставаться в границах подлинно толерант-
ного поведения у субъекта должен быть высокий уровень общечеловеческой культуры, 
ответственности, нравственности. Особенно актуально перейти от обсуждения вопроса 
толерантности субъекта к становлению культуры толерантности. Как пишет А. Асмолов, 
«культура толерантности – это культура обеспечения баланса интересов конкурирующих 
сторон. Если мы не найдем возможность создавать мотивы поведения, направляемого 
социальными нормами культуры толерантности, если мы не найдем пути формирования 
установок, определяющих наше сознание, у нас никогда ничего не получится» [1].
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ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Резюме 
Стаття присвячена філософському осмисленню толерантності. Ця проблематика 

пов’язана з низкою принципових філософсько-світоглядних питань, що стосуються ро-
зуміння людиною його ідентичності, можливостей і меж пізнання та взаєморозуміння, 
діалогу культур і цивілізацій. В статті обґрунтовується необхідність переходу від об-
говорення питання толерантності суб’єкта або групи індивідуумів до становлення куль-
тури толерантності. 
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PHILOSOPHICAL BASES OF TOLERANCE
Summary
The article is devoted to philosophical comprehension of tolerance. This problem is 

connected with a number of fundamental philosophical and ideological questions concerning 
the person’s understanding of his identity, possibilities and limits of knowledge and 
understanding, dialogue of cultures and civilizations. The article substantiates the need to 
move from discussing the issue of tolerance of an entity or group of individuals to a culture 
of tolerance.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  
ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА

Досліджуються права та обов’язки приватного детектива. Розглядаються випадки 
незаконних дій приватного детектива. Визначаються можливі підстави встановлення 
адміністративної відповідальності приватних детективів. 

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, приватний детектив, права та 
обов’язки, незаконні дії, відповідальність. 

Постановка проблеми. Сьогодні фактично в усіх регіонах України активно діють 
приватні детективи та приватні детективні агентства, укладаючи з фізичними та юридич-
ними особами договори про надання детективних послуг. Завдяки цьому забезпечуються 
інтереси і права громадян у сфері сімейних відносин; права та інтереси юридичних осіб з 
питань корпоративної та економічної безпеки; у цивільному, господарському, адміністра-
тивному судочинстві та кримінальному провадженні. 

Водночас, зазначена діяльність не врегульована спеціальним законом. Склалася па-
радоксальна ситуація: в Україні працює кілька тисяч приватних детективів та приватних 
детективних агентств, однак така діяльність з надання детективних послуг є нелегалізо-
ваною і не має державного контролю. Надання детективних послуг населенню апріорі є 
недостатньо кваліфікованим та може містити порушення закону. Зазначене потребує до-
слідження адміністративно-правового статусу приватного детектива, встановлення мож-
ливих неправомірних дій у разі перевищення службових обов’язків та відповідальності 
за них.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження зазначеної проблематики 
здійснюють такі зарубіжні та вітчизняні науковці: А. Волинська, А. Іванова, К. Калюга, 
А. Каштанов, В. Козлов, В. Малишев, А. Овчаров, Є. Рахновецький, О. Рибалка, 
І. Риженко, В. Семенов, Я. Сиротін, О. Солнишкова, А. Соломяна, А. Старушкевич, 
П. Попов, А. Усенко, О. Федорова, В. Франчук, О. Чередниченко, В. Черков, О. Шелухін, 
С. Юрко, А. Юрченко та ін. Однак комплексного розгляду адміністративно-правового 
статусу приватного детектива ще немає, що й зумовлює актуальність такого дослідження.

Метою написання статті є дослідження прав та обов’язків, відповідальності при-
ватних детективів як основних складових адміністративно-правової відповідальності. 

Виклад основного матеріалу. Адміністративно-правовий статус особи в юридичній 
літературі визначається неоднозначно, окрім того, розрізняється адміністративно-право-
вий статус фізичної особи, юридичної особи, громадян України, а також він визначається 
відповідно до того чи іншого виду діяльності особи.

У нашому дослідженні ми будемо розглядати адміністративно-правовий статус при-
ватного детектива, враховуючи, що ним є комплекс прав та обов’язків й гарантій їх реа-
лізації, які сприяють виконанню ним функцій із надання детективних послуг населен-
ню; а також відповідальності, пов’язаної із ненаданням або неналежним наданням таких 
послуг. 

За видами адміністративно-правовий статус поділяється на: 1) загальний (встанов-
лює загальне статусне положення у сфері державного управління, яке закріплюється 
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основними нормативними правовими актами); 2) родовий (спеціальний) – відображає 
особливості правового становища окремих категорій громадян у сфері державного 
управління; 3) індивідуальний – конкретизує (фіксує) правове становище індивідуальної 
фізичної особи у сфері державного управління з урахуванням статті, віку, освіти, про-
фесії, сімейного стану та інших особливостей [1]. 

Адміністративно-правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової) ді-
яльності (приватні детективи та об’єднання приватних детективів) є спеціальним, що 
зумовлюється вимогами щодо умов зайняття такою діяльністю, які зазначені в Законі 
України (ЗУ) «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 13.04.2017 р. 
№ 3726 (Закон № 3726)  [2], який був спочатку прийнятий Верховною Радою України 
(ВРУ), потім вотований Президентом України, а після цього відмінений ВРУ. 

Підставою вотування стали недоліки цього закону, зокрема Міністерство юстиції на-
ділялося низкою повноважень щодо забезпечення та організації здійснення приватної 
детективної (розшукової) діяльності. Однак, ці повноваження відповідають напрямкам 
діяльності Міністерству внутрішніх справ і Національної поліції. З’ясована невідповід-
ність положень закону нормам кримінально-процесуального законодавства, якими визна-
чено чіткий перелік і процедура збору відповідних доказів і перелік суб’єктів, які можуть 
це здійснювати; передбачене законом право суб’єктів приватної детективної (розшуко-
вої) діяльності здійснювати зовнішнє спостереження не кореспондується із визначеною 
цим же законом забороною проводити їм оперативно-розшукові заходи, які належать до 
компетенції оперативних підрозділів; запропонована в законі класифікація інформації з 
обмеженим доступом не узгоджується з положеннями чинного законодавства; сформо-
ваний перелік дозволених видів приватних детективних послуг без урахування вимог 
низки законодавчих актів України [3].

Повернемося до вимог на зайняття приватної детективної (розшукової) діяльності. 
Це вимоги щодо віку, освіти, стажу роботи, зокрема, це обов’язковість громадянства 
України, знання державної мови, наявність юридичної освіти та стажу роботи в опера-
тивних підрозділах чи органах досудового розслідування, отримання свідоцтва про пра-
во на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю. Науковці не завжди 
погоджуються із необхідністю наявності саме юридичної освіти. Вважаємо таку вимогу 
цілком доцільною. Зазначена діяльність повинна здійснюватися чітко і відповідно до за-
конодавчих положень, знання вітчизняного законодавства є обов’язковим для приватного 
детектива. 

До протилежних поглядів віднесемо висловлювання А. Юрченко та А. Усенко, які вка-
зують, що вимога наявності вищої юридичної освіти є недоречною, оскільки для успіш-
ного надання детективних послуг юридична освіта зовсім не обов’язкова. Детективна 
діяльність має більше спільного з оперативно-розшуковою роботою, ніж зі слідчою, а 
працівники оперативних підрозділів в Україні, як правило, вищої юридичної освіти не 
мають [4, с. 133]. Однак підкреслимо, що вища юридична освіта забезпечить більшу 
ефективність діяльності приватних детективів.

Для нас незрозумілою є вказівка Закону № 3726, що такою діяльністю особа може 
зай матися з 21 року [3]. Зауважимо, що після отримання вищої освіти, особі потрібно 
пройти ще спеціальну підготовку та мати відповідний стаж роботи. У більшості законо-
проектів стаж визначається у три роки. Тобто, зайнятись приватною детективною діяль-
ністю особа може не раніше 24-25 років. 

Зайняття приватною детективною (розшукової) діяльністю є неможливим, якщо осо-
ба є службовою чи посадовою особою органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, правоохоронних чи судових органів влади. Окрім того, приватним детекти-
вом не може бути особа, яка:

1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
2) визнана судом недієздатною чи цивільна дієздатність якої обмежена;
3) перебуває на обліку в закладах охорони здоров’я у зв’язку з психічними захворю-

ваннями, алкоголізмом чи наркоманією;
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4) звільнена з посади судді, прокурора, нотаріуса, із служби у правоохоронних орга-
нах, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення 
присяги, вчинення корупційного правопорушення;

5)  позбавлена права на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю 
протягом трьох років з дня набрання чинності рішенням про анулювання свідоцтва про 
право на зайняття приватною детективною (розшуковою) діяльністю [3].

Діяльність приватних детективів в Україні поки що не узаконена, тому приватні 
детективи працюють сьогодні як консалтингові агентства, юридичні контори, ведуть 
розслідування як ЗМІ, правовою основою їх діяльності є: закони України «Про інфор-
мацію», «Про видавничу справу», «Про інформаційні агентства», «Про телебачення і 
радіомовлення», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний за-
хист журналістів», «Про державну таємницю», «Про звернення громадян», «Про автор-
ські права і суміжні права», а також із врахуванням норм Цивільного кодексу України 
(ЦКУ), Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (КУпАП) та ін.

Після отримання свідоцтва приватний детектив має законне право укладати дого-
вір про надання детективних послуг. Визначимо його права та обов’язки із врахуванням 
того, що вони в адміністративному праві визначаються як загальні (щодо будь-якої ді-
яльності чи сфери), так і спеціальні (у тій чи іншій сфері або галузі або щодо визначених 
груп людей, що займаються певною діяльністю). 

Права та обов’язки приватного детектива є спеціальними. До основних спеціальних 
прав приватного детектива віднесемо: 1) зайняття приватною детективною діяльністю як 
фізична особа-підприємець; 2) відкриття рахунків в банках України, право мати особисті 
бланки та печатку, штампи із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, номера 
і дати видачі свідоцтва про право на зайняття приватною детективною діяльністю [3].

Окрім того, приватні детективи мають значні права щодо кожного виду приватної де-
тективної (розшукової) діяльності. Аналіз їхньої діяльності свідчить про надання ними 
різнобічних детективних послуг, що у свою чергу зумовлює особливості такої діяльності 
та дозволяє встановити такі права: 

– право на зовнішнє спостереження/стеження за підлітками, у разі укладення тако-
го договору з батьками; одним із подружжя, за договором щодо встановлення подружньої 
невірності; вихователів дітей тощо;

– право на збирання та пошук різнобічної інформації на замовлення клієнта/фізич-
ної особи різного характеру, зокрема біографічних даних, трудового стажу, місця пере-
бування боржника, інших приватних розслідувань;

– право на збирання та пошук різнобічної інформації на замовлення клієнта/юри-
дичної особи, такою може бути діяльність щодо економічної розвідки про стан перспек-
тивного партнера за бізнесом, відомості щодо порушення права інтелектуальної власнос-
ті на торговельну марку, комерційне позначення, тощо;

– право на огляд приміщення та авто, якщо потрібно з’ясувати наявність прослу-
ховуючого обладнання; 

– право на надання консультацій з питань захисту прав та інтересів фізичних та 
юридичних осіб тощо. 

Зауважимо, що діяльність приватного детектива, це діяльність з надання детективних 
послуг за відповідним договором, який здійснюється в трьох стадіях: стадії укладання 
договору, стадії виконання договору, стадії припинення договору. На кожній із стадій 
приватний детектив має певні права: на стадії укладання договору приватний детектив 
має право вимагати від замовника представлення достатніх відомостей для оформлення 
договору про надання детективних послуг; на стадії виконання договору приватний де-
тектив має право у разі встановлення проміжних строків отримувати оплату детективних 
послуг та одержувати додаткові відомості щодо предмету договору, якщо такі з’явилися 
у замовника; на стадії припинення договору виконавець має право вимагати оплати за 
вказану діяльність (остаточний розрахунок, фактичні витрати), або розірвати договір у 
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разі несвоєчасної оплати за надання детективних послуг, без якої подальше виконання 
договірних зобов’язань є неможливим [5, с. 123].

Загалом приватні детективи мають різнобічні права, однак основною і імператив-
ною умовою їхньої діяльності є використання не заборонених українським законодав-
ством методами, не допущення порушення прав та інтересів фізичних і юридичних осіб. 
У зв’язку із цим вкажемо, що у науковій літературі неодноразово піднімається питан-
ня чи не є спостереження за особою втручанням в її особисте життя, що забороняється 
конституційними нормами та в яких випадках дозволяється огляд офісного, виробничо-
го приміщення чи особистого житла. Достатньо ґрунтовно на ці питання відповідають 
А. Юрченко та А. Усенко, які наводять такі міркування: 1) Конституція України та ЗУ 
«Про інформацію» дозволяють збирання, зберігання, використання та поширення конфі-
денційної інформації про особу за її згодою, а також така згода може бути надана діями 
особи (присутність на мітингу); 2) відкрита фото- чи відеозйомка сторонніх осіб у гро-
мадських місцях дозволяється п. 1 ст. 307 ЦКУ; 3) законодавство України не відносить 
інформацію про місце роботи, про службу та іншу трудову і виробничу діяльність, про 
ставлення до своїх трудових обов’язків, минулої судимості або про факти притягнен-
ня до кримінальної та адміністративної відповідальності до категорії конфіденційної. 
Така практика приватних детективів не порушує права іншої людини на невтручання 
в її особисте і сімейне життя. Однак, якщо приватний детектив спеціально і без дозво-
лу особи для виявлення факту подружньої зради використовує прослуховуючі пристрої, 
фотографує в житлових приміщеннях чи службових приміщеннях, це може вважатися 
втручанням в особисте життя, такі дії мають бути заборонені [4, с. 133]. Отже діяльність 
приватного детектива не буде протизаконною, якщо згода на зовнішній чи внутрішній 
огляд об’єкту буде надана власником майна, а щодо спостереження за особою, то вона є 
законною, якщо особа перебуває в публічних місцях. 

Приватні детективи не мають права видавати себе за суб’єктів оперативно-розшуко-
вої діяльності, працівників правоохоронних органів, представників інших органів дер-
жавної влади; збирати відомості, пов’язані з особистим життям, політичними та релігій-
ними переконаннями осіб, без надання на це їхньої письмової згоди; передавати іншим 
особам своє свідоцтво або посвідчення приватного детектива; перешкоджати діям орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів під час 
виконання ними їхніх законних повноважень; фальсифікувати матеріали та отриману ін-
формацію; збирати інформацію про органи державної влади, що становить державну та-
ємницю, інформацію з обмеженим доступом.. Приватні детективи також не мають права 
займатися адвокатською, нотаріальною, судово-експертною діяльністю та надавати такі 
публічні послуги; провадити іншу підприємницьку діяльність; перебувати одночасно на 
військовій або альтернативній (невійськовій) службі [3]. 

А. Волинська, досліджуючи договір про надання детективних послуг, визначає 
обов’язки приватного детектива на стадіях укладання такого договору, його виконання та 
припинення. На стадії укладання договору про надання детективних послуг приватний 
детектив зобов’язаний оформити договірні відносини у відповідності до вимог законо-
давства, стандартних договорів, діючої практики; на стадії виконання договору – здій-
снювати реалізацію замовлених завдань з виконання детективних послуг відповідно до 
їх узгодженого переліку, добросовісно, повно; на стадії припинення договору надати звіт 
про проведену діяльність та доопрацювати його у разі необхідності в установлені сторо-
нами строки [5, с. 123].

Закон № 3726 встановлював гарантії приватних детективів при здійсненні ними при-
ватної детективної розшукової діяльності через заборону втручатися у їхню діяльність, 
вимагати від них відомості, що становлять професійну таємницю; їхні професійні права, 
честь і гідність повинні охоронятися законом. Вважаємо, що наведене положення пови-
нно бути розширено, а саме: встановлені певні види відповідальності за конкретні факти 
втручання в таку діяльність. 
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У фаховій літературі фактично не піднятим є питання щодо відповідальності при-
ватних детективів. Фактично єдиною науковою працею є дисертаційне дослідження 
А. Волинської, яка розглядає цивільно-правову відповідальність приватних детективів 
за договором про надання детективних послуг та вказує, що вона настає за: 1) неналеж-
не виконання зобов’язання за договором, тобто передання недостовірної або неповної 
інформації; 2) у випадку передання зібраних по завданню замовника відомостей третім 
особам; 3) у випадку розголошення зібраної по завданню замовника інформації про при-
ватне життя громадянина (без його згоди) третім особам [5, с.180]. Зауважимо, що до 
основних підстав відповідальності приватних детективів потрібно віднести і невиконан-
ня договору.

Щодо адміністративно-правової відповідальності, то вкажемо, що таке визначен-
ня в чинному КУпАП не міститься, різноаспектні наукові дефініції є дослідницькими. 
Найбільш оптимальною з нашого погляду є таке визначення: адміністративна відпо-
відальність – це передбачене законодавством, примусове, з додержанням встановленої 
процедури, застосування правомочним суб’єктом до осіб, які вчинили адміністративні 
проступки заходів впливу, реалізація яких юридично визнана [6]. 

Критеріями розмежування адміністративної відповідальності від інших видів від-
повідальності є: різне правове законодавство; умови та підстави притягнення до відпо-
відальності; компетентні органи, які мають право порушувати такі питання; мета при-
тягнення до відповідальності; об’єкт протиправних дій; правові наслідки; процесуальна 
процедура; санкції. Адміністративна відповідальність у розроблених законопроектах не 
передбачалась, однак виходячи із змісту та сутності адміністративно-правової відпові-
дальності вважаємо необхідним встановити в майбутньому законі про приватну детек-
тивну (розшукову) діяльність, відповідальність приватних детективів за:

– використання заборонених законодавством оглядів приватного житла та вироб-
ничих та службових приміщень (без дозволу їх власників); 

– спостереження за приватними особами поза їхнім знаходженням в публічних 
місцях та використання з цією метою технічних засобів, зокрема підслуховування теле-
фонних розмов;

– неповідомлення правоохоронних органів у разі отримання інформації про під-
готовку до злочину чи його вчинення;

– зайняття приватною детективною діяльністю без спеціального дозволу (ліцензії 
чи свідоцтва);

– передання свого посвідчення приватного детектива іншій особі;
– збирання інформації про органи державної влади, що становить державну таєм-

ницю та інформацію з обмеженим доступом;
– оприлюднення конфіденційної інформації, отриманої в ході приватної детектив-

ної (розшукової) діяльності та ін. 
Висновки. Отже, адміністративно-правовий статус приватного детектива – це комп-

лекс прав та обов’язків й гарантій їх реалізації, які повинні визначатися на законодав-
чому рівні з метою створення умов для виконання ним функцій із надання детективних 
послуг населенню, а також відповідальності, пов’язаної із порушенням законодавчих ви-
мог її здійснення. Права та обов’язки приватних детективів визначаються відповідно до 
виду договорів про надання детективних послуг. Діяльність приватного детектива буде 
протизаконною, якщо не має згоди власника майна на зовнішній чи внутрішній огляд 
об’єкту. Спостереження за особою є законним лише в разі його здійснення в публічних 
місцях її перебування. Адміністративна відповідальність має бути покладена на приват-
ного детектива за перевищення ним службових повноважень, які повинні відповідати 
законодавчим вимогам.
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«КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ» В НАЦІОНАЛЬНІЙ 
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У статті розкриваються особливості правового забезпечення механізму запобігання 
і врегулювання конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації. 
Звертається увага на те, що конфлікт інтересів істотно підвищує ризик вчинення коруп-
ційних діянь, а тому є лише передумовою корупції в органах публічної адміністрації. 
Констатується, що в національній правовій системі, по-перше, відсутнє чітке розуміння 
конфлікту інтересів як негативного фактору в діяльності органів публічної адміністра-
ції, по-друге, відсутній позитивний практичний досвід застосування норм чинного за-
конодавства з питань запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Ключові слова: конфлікт інтересів, корупція, публічне адміністрування, органи пу-
блічного адміністрування.

Постановка проблеми. Євроінтеграційні процеси, що відбуваються у всіх сферах 
суспільного життя (щоправда не завжди з тим результатом, на який очікувало громадян-
ське суспільство), супроводжуються поступовим впровадженням у юридичну терміноло-
гію нових понять, які, з одного боку, потребують своєї адаптації в національній правовій 
системі, а, з іншого, – усвідомлення суспільством в цілому, і, в першу чергу, пересічними 
громадянами, як потенційними учасниками різноманітних правовідносин. Одним із та-
ких незвичних для нашої правосвідомості понять є поняття «конфлікт інтересів».

Конфлікт інтересів як в публічному, так і в приватному секторах, непокоять громад-
ськість в багатьох країнах світу. Разом з тим, ситуації, які спричиняють конфлікти інте-
ресів в публічному секторі, вже давно є окремим об’єктом антикорупційної політики 
країн світу, тоді як приватний сектор лише зараз почав прискіпливо розглядатися з точки 
зору запобігання і врегулювання конфлікту інтересів. Наприклад, Національне агентство 
з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) у Національній доповіді 
щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році зазначало, що між секто-
ром публічного «управління, з одного боку, та приватним і некомерційним секторами, 
з іншого, виникли нові форми відносин. Внаслідок цієї тенденції з’являються нові фор-
ми конфлікту інтересів, тому занепокоєність суспільства, яка дедалі зростає, примушує 
уряди вживати заходів для збереження доброчесності офіційного механізму прийняття 
рішень» [5].

У зв’язку з тим, що «конфлікт інтересів» став, по-перше, новою категорією для ві-
тчизняної юридичної науки, і, по-друге, новим правовим явищем в національній правовій 
системі, на практиці виникли суттєві труднощі щодо розумінням цього правового явища 
в сучасних умовах державотворення, а також із реалізацією норм національного зако-
нодавства, які передбачають механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На проблему застосування норм націо-
нального законодавства щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів постійно 
звертають увагу фахівці, які займаються проблемами запобігання корупції та представ-
ники новостворених антикорупційних органів України. Наприклад, механізмам виявлен-
ня і вирішення конфлікту інтересів у сфері функціонування органів публічної адміністра-
ції присвячені праці Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, І. А. Дьоміна, О. О. Дульського,  
В. П. Корж, Г. В. Маляр, Е. В. Невмержицького, О. Я. Прохоренка, С. С. Рогульського, 
А. Л. Тінькова, А. Є. Чуклінова та інших науковців. Разом з тим, «конфлікт інтересів» 
так і не став об’єктом самостійного наукового дослідження, в якому б на теоретичному і 
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практично-прикладному рівнях розкривались особливості його прояву як явища право-
вої дійсності. 

Метою написання статті є розкриття проблемних питань щодо визначення зміс-
ту поняття «конфлікт інтересів» та сфери його використання у науці адміністративного 
права.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку із закріпленням в чинному законодавстві но-
вих правил щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, основними завданнями 
держави в цілому та антикорупційних органів зокрема є консультативна і просвітницька 
робота щодо дотримання відповідних вимог законодавства на практиці. Тому, з метою 
формування у суб’єктів владних повноважень єдиного підходу щодо розуміння і дотри-
мання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, Національне агентство 
затвердило «Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування, та прирівняних до них осіб» [4]. Слід зазначити, що не втратили 
своєї актуальності і Методичні рекомендації Міністерства юстиції України «Запобігання 
і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування» [3], які 
розроблялися ще до прийняття «Закону України «Про запобігання корупції» та до ство-
рення Національного агентства як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику» 
[1] в Україні.

Не дивлячись на суттєве правове забезпечення та просвітницько- консультативну 
роботу питань, пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів, неви-
рішеними в Україні залишалися питання: 1) щодо механізмів врегулювання конфлікту 
інтересів в залежності від специфіки сфери регулювання; 2) щодо практичної реалізації 
правил стосовно конфлікту інтересів. «Слід зазначити, що наявність конфлікту інтересів 
не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення 
корупційних діянь та є по суті їх передумовою» [6].

Визначення змісту поняття «конфлікт інтересів» має значення, передусім, для пра-
вильного вживання заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів. На жаль, чинний 
Закон України «Про запобігання корупції» не дає загального визначення конфлікту ін-
тересів, а лише пропонує визначення двох його видів – потенційного і реального кон-
фліктів інтересів. Так, потенційний конфлікт інтересів визначається як «наявність у осо-
би приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 
повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею 
рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень» 
[1, ст. 1]. Реальний же конфлікт інтересів визначається як «суперечність між приватним 
інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає 
на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення 
дій під час виконання зазначених повноважень» [1, ст. 1].

Якщо звернутися до положень «Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» від 7 квітня 2011 року [2], який втратив чинність, то конфлікт інтересів визна-
чався в ньому як «суперечність між приватними майновими, немайновими інтересами 
особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може впли-
нути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не 
вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень» [7].

Таким чином, конфлікт інтересів можливий при наявності двох важливих умов:  
1) присутність суперечності між приватними інтересами особи та її службовими повно-
важеннями; 2) присутність реальної чи потенційної можливості цих суперечностей «не-
гативно вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на 
вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень. 
Тобто конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже 
фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення 
або невчинення дій), а й тоді, коли вона потенційно може вплинути на них» [7].
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У зв’язку з цим, у Методичних рекомендаціях щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів, розроблених Національним агентством від 29.09.2017 [4], зазначається, 
що складовими конфлікту інтересів (реального, потенційного) є, по-перше, приватний 
інтерес (будь-який майновий чи немайновий), і, по-друге, службові/представницькі по-
вноваження (безпосередні та загальнослужбові). А вже співвідношення вказаних скла-
дових спричиняє виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів. Таким 
чином, наявність протиріччя між інтересом та повноваженням встановлюється в кожно-
му окремому випадку виконання доручення, розгляду листа, здійснення контрольного 
заходу тощо, шляхом порівняння повноважень та існуючого у особи приватного інте-
ресу із подальшим визначенням можливості (неможливості) такого інтересу вплинути 
на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішення, вчинення діяння службовою 
особою.

«Закон України «Про запобігання корупції» покладає на публічних службовців та 
прирівняних до них осіб наступні обов’язки: а) вживати заходів щодо недопущення ви-
никнення реального, потенційного конфлікту інтересів; б) повідомляти не пізніше на-
ступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про 
наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керів-
ника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпо-
середнього керівника, або в колегіальному органі – Національне агентство чи інший ви-
значений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому 
виник конфлікт інтересів, відповідно; в) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах 
реального конфлікту інтересів; г) вживати заходів щодо врегулювання реального чи по-
тенційного конфлікту інтересів» [1].

«Насамперед необхідно запобігати виникненню конфлікту інтересів. Тому хибною є 
практика свідомого створення службовцем обставин конфлікту інтересів, а в подальшо-
му вжиття ним заходів щодо його врегулювання» [3].

Вимоги законодавства щодо повідомлення про конфлікт інтересів уповноважених на 
те суб’єктів мають наступні особливості:

– по-перше, термін виконання обов’язку стосовно повідомлення про факт наявності 
конфлікту інтересів починає спливати не тільки з моменту, коли особа дізналася про на-
явність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, а й з моменту, коли вона 
повинна була дізнатися про наявність такого конфлікту;

– по-друге, повідомити про факт наявності конфлікту інтересів особа повинна не 
пізніше наступного робочого дня;

– по-третє, особа повідомляє про конфлікт інтересів безпосереднього керівника або у 
Національне агентство чи інший визначений законом орган чи колегіальний орган, якщо 
вона «перебуває на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника. 
Наприклад, головний спеціаліст відділу кадрів центрального органу виконавчої влади 
зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів керівника відділу, в якому працює та-
кий спеціаліст. Генеральний прокурор України, як особа, що перебуває на посаді, яка не 
передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, повідомляє про конфлікт інтере-
сів Національне агентство. Член Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
повідомляє про конфлікт інтересів Комісію з питань вищого корпусу державної служ-
би» [4]. При цьому слід враховувати особливості врегулювання конфлікту інтересів, що 
виникає у діяльності окремих категорій осіб, які передбачені в частині першій ст. 35 
Закону України «Про запобігання корупції», а саме, «Президента України, народних 
депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів 
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів 
Конституційного Суду України, голів, заступників голів обласних та районних рад, місь-
ких, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів 
місцевих рад. Неповідомлення ж особою у встановлених законом випадках та порядку 
про наявність у неї реального конфлікту інтересів» [4], тягне за собою адміністративну 
відповідальність передбачену частиною першою ст. 172- 7 КУпАП.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’201968

На жаль, Закон України «Про запобігання корупції» не передбачає вимог до фор-
ми повідомлення про конфлікт інтересів. Разом з тим, в Методичних рекомендаціях 
Національного агентства «рекомендується робити повідомлення про реальний/потен-
ційний конфлікт інтересів у письмовій формі, адже, по-перше, це є документальним 
підтвердженням того, що особа дійсно повідомила про наявність конфлікту інтересів, 
а по-друге, це дає можливість керівнику детально проаналізувати ситуацію із тим, щоб 
визначитись з оптимальним способом врегулювання конфлікту інтересів» [4]. Також 
до повідомлення, яке адресується Національному агентству, рекомендується додавати:  
а) «засвідчені копії документів, які визначають службові (представницькі) повноважен-
ня, підтверджують приватний інтерес тощо» [4]; б) результати самостійного тесту на 
наявність (відсутність) конфлікту інтересів.

Особи, передбачені частиною першою ст. 28 Закону України «Про запобігання коруп-
ції», зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту ін-
тересів, адже такі дії і рішення можуть бути розцінені правоохоронними органами як про-
типравні, а особи, що їх вчинили, притягнуті до юридичної відповідальності. Наприклад, 
«частина друга ст. 172-7 КУпАП передбачає адміністративну відповідальність за вчинен-
ня дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Рішення ж, які були 
прийняті в умовах конфлікту інтересів, підлягають скасуванню або можуть бути визнані 
незаконними в судовому порядку, в тому числі за позовом Національного агентства, а 
укладені за таких обставин правочини є нікчемними» [2].

Також особи, передбачені частиною першою ст. 28 Закону України «Про запобігання 
корупції», зобов’язані вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного кон-
флікту інтересів. Такі заходи передбачені частиною першою ст. 29 Закону, до яких від-
носяться: «усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; засто-
сування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням 
нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; 
перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; 
звільнення особи» [1].

Поряд з обов’язком щодо врегулювання конфлікту інтересів для осіб, які уповно-
важені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, «встановлена за-
борона прямо чи опосередковано (тобто, через будь-яких інших осіб, насамперед інших 
працівників) спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій 
або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних 
інтересів третіх осіб. Зміст цієї вимоги та правові наслідки її порушення для осіб, які 
спонукають до вчинення дій і прийняття рішень в умовах наявності, на жаль, не розкри-
ваються в Методичних рекомендаціях Національного агентства» [4]. Але слід зазначити, 
що реалізацію цих вимог Закону України «Про запобігання корупції» слід здійснювати 
у прив’язці до вимог ст. 44 Закону, яка зобов’язує підлеглих осіб утримуватись від ви-
конання незаконних рішень чи доручень керівництва.

Висновки. На підставі проведеного в статті дослідження можна зробити наступні 
висновки.

1. «Наявність конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, 
однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою» 
[7]. Разом з тим, в національній правовій системі існують суттєві труднощі, по-перше, 
щодо розумінням конфлікту інтересів в сфері діяльності органів публічної адміністрації, 
по-друге, щодо реалізації норм чинного законодавства з питань запобігання і врегулю-
вання конфлікту інтересів.

Не дивлячись на суттєве правове забезпечення в Україні і сьогодні залишаються не-
вирішеними питання, по-перше, щодо механізмів врегулювання конфлікту інтересів в за-
лежності від специфіки сфери регулювання, по-друге, щодо практичної реалізації правил 
стосовно конфлікту інтересів.
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2. Конфлікт інтересів можливий при наявності двох важливих умов: а) присутність 
суперечності між приватними інтересами особи та її службовими повноваженнями; б) 
присутність реальної чи потенційної можливості цих суперечностей «негативно вплину-
ти на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не-
вчинення дій під час виконання наданих особі службових повноважень. Тобто конфлікт 
інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично впли-
нула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або невчинення 
дій), а й тоді, коли вона потенційно може вплинути на них» [7].
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Резюме
В статье раскрываются особенности правового обеспечения механизма предот-

вращения и урегулирования конфликта интересов в сфере деятельности органов пуб-
личной администрации. Обращается внимание на то, что конфликт интересов суще-
ственно повышает риск совершения коррупционных деяний, а потому является лишь 
предпосылкой коррупции в органах публичной администрации. Констатируется, что в 
национальной правовой системе, во-первых, отсутствует четкое пониманием конфлик-
та интересов как негативного фактора в деятельности органов публичной администра-
ции, во-вторых, отсутствует положительный практический опыт применения норм 
действую щего законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конф-
ликта интересов.
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Summary
The article reveals the peculiarities of the legal provision of a mechanism for preventing and 

resolving conflicts of interest in the field of activity of public administration bodies. Attention 
is drawn to the fact that the conflict of interests significantly increases the risk of committing 
corrupt acts, and therefore it is only a prerequisite for corruption in public administration. It 
is stated that in the national legal system, firstly, there is no clear understanding of the conflict 
of interests as a negative factor in the activities of public administration bodies; secondly, 
there is no positive practical experience in applying the norms of the current legislation on the 
prevention and settlement of conflicts of interest.
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КАРАЛЬНА ФУНКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ПРАВА 
У статті розкривається зміст та особливості реалізації каральної функції адміні-

стративно-деліктного права, характеризуються недоліки сучасної системи адміністра-
тивних стягнень та аналізуються думки вчених, які пропонують авторські визначення 
покарання як однієї із цілей застосування правових санкцій. 
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Постановка проблеми. Засобом реалізації адміністративної відповідальності в 
Україні є створений державою інститут адміністративних стягнень. Ефективність та 
якість реалізації адміністративної відповідальності як раз і залежить від чіткої коорди-
нації між спрямованістю інституту адміністративних стягнень та конкретно-історичним 
вектором розвитку суспільства. Чинне адміністративно-деліктне законодавство акцен-
тує увагу на тому, що адміністративні стягнення застосовуються передусім з метою ви-
ховання особи та запобігання новим правопорушенням. Разом з тим, сучасна система 
адміністративних стягнень та система кримінальних покарань мають багато спільних 
рис (наприклад, більшість видів стягнень і покарань співпадають за назвою – штраф, 
конфіскація, виправні роботи, арешт, тощо), а тому доводиться констатувати, що система 
адміністративних стягнень як і система покарань має також на меті покарання особи, що 
вчинила протиправне діяння. 

Жодне адміністративне стягнення не має на меті завдавати фізичних страждань або 
принижувати людську гідність. Мета застосування будь-якого адміністративного стяг-
нення сьогодні полягає у іншому, і мова в даному випадку йде не тільки про виховання 
особи чи запобігання правопорушенням, а й про покарання особи. Очевидно, що роз-
криття змісту такої мети стає дедалі актуальнішим в світлі реформи системи органів ад-
міністративно-юрисдикційної діяльності та змін в адміністративно-деліктному законо-
давстві України. 

Отже каральна функція адміністративно-деліктного права відноситься до сфери дис-
кусійних питань, які лише фрагментарно висвітлені в науковій літературі та потребують 
комплексного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання адміністративно-де-
ліктного права фрагментарно висвітлені в науковій і навчально-методичній літературі 
у працях А. Б. Агапова, Д. М. Бахраха, Л. В. Коваля, В. К. Колпакова, О. М. Крамника,  
Д. М. Лук’янця, Р. В. Миронюка, А. П. Шергіна та інших науковців.

Але в юридичній літературі відсутнє комплексне дослідження, яке б об’єднувало в 
собі детальну характеристику змісту та особливостей реалізації каральної функції адмі-
ністративно-деліктного права. 

Метою написання статті є розкриття змісту та особливостей реалізації каральної 
функції адміністративно-деліктного права. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо більш детально зміст та особливості реа-
лізації каральної функції адміністративно-деліктного права.

Якщо в юридичній літературі згадують про існування каральної функції, то її, як пра-
вило, відносять до видів (підфункцій) охоронної функції (А. І. Абрамов, Ю. В. Пирожкова, 
Т. М. Радько, В. Н. Синюков, О. Ф. Скакун, В. І. Щербина) [1; 2; 3; 4; 5; 6]. В окремих нау-
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кових працях каральну функцію виділяють серед видів владно-профілактичної функції 
(І. М. Ситар) [7]. Найбільше про каральну функцію сказано в межах науки кримінального 
права, але представники цієї науки обмежилися лише дослідженням каральної функції як 
однієї із функцій покарання (В. І. Зубков, І. С. Ной, Н. А. Стручков, М. Д. Шаргородський 
і ін.) [8; 9; 10; 11]. Навіть у цих поодиноких працях зміст каральної функції розкривається 
частково, тобто без системного аналізу змісту і прояву цієї функції у реальному житті. 

Дивними здаються дискусії представників кримінального права, які довгий час дис-
кутували і сьогодні дискутують стосовно того – кара є ціллю покарання чи його змістом. 
Перші доводили, що під карою як метою покарання слід розуміти заподіяння правопо-
рушникові страждань і позбавлень (М. О. Бєляєв, І. І. Карпець, В. Г. Смірнов і ін.) [12, 
с. 25; 13, с. 40; 14, с. 135], другі стверджували, що кара не є метою покарання, вона є 
сутністю покарання, бо твердження, що кара є метою покарання, означало б, що покаран-
ня є самоціллю (І. С. Ной, Н. А. Стручков, М. Д. Шаргородський і ін.) [10; 11; 15]. При 
чому деякі представники першої групи науковців підкреслювали, що заподіяння право-
порушникові страждань і позбавлень здійснюється в якості відплати за вчинений ним 
злочин [12, с. 25]. Сьогодні такий радикальний підхід щодо визначення мети покарання 
не використовується в науковій літературі, адже застосування покарання чи стягнення не 
повинно розцінюватись як помста держави за непокору. 

Якщо сьогодні ознайомитися з положеннями КК України, то помітимо, що перемогла 
перша точка зору, адже ч. 2 ст. 50 Кодексу закріплює, що покарання має на меті не тільки 
кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як за-
судженими, так і іншими особами. 

Якщо ж звернутись до положень ст. 23 КУпАП, то помітимо, що на момент прийнят-
тя кодексу переважала у науці і суспільстві друга точка зору. Тому і сьогодні адміністра-
тивно-деліктне законодавство закріплює, що адміністративне стягнення застосовується з 
метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, а також з метою 
запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 
особами. Не дивлячись на це, переконані, що кара (покарання) одна із основних цілей 
застосовування адміністративних стягнень.

Розглянемо специфіку каральної функції права в залежності від цілей, які вона до-
сягає, правових засобів, які вона залучає для досягнення поставленої мети, та результату, 
який повинен настати після її реалізації. 

По-перше, головною ціллю каральної функції є застосування до особи заходу юри-
дичної відповідальності (позбавлень морального, майнового та організаційного характе-
ру), який пропорційний ступеню і характеру суспільної небезпеки вчиненого нею проти-
правного діяння. При характеристиці цілі каральної функції адміністративно-деліктного 
права слід згадати про два важливих принципи адміністративної відповідальності – до-
цільності і невідворотності. Саме ці принципи допомагають зрозуміти особливість цілі, 
яку досягає каральна функція адміністративно-деліктного права в ході своєї реалізації. 
Так принцип доцільності адміністративної відповідальності вимагає відповідності між 
обраним заходом впливу на правопорушника і ступенем та характером суспільної не-
безпеки адміністративного правопорушення. Принцип невідворотності адміністративної 
відповідальності припускає неминучість настання адміністративної відповідальності 
для особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Невідворотність адміністра-
тивної відповідальності в основному залежить від налагодженої роботи правоохоронних 
органів та професіоналізму працівників, які вповноважені притягати до відповідальності 
і застосовувати санкції. Адміністративне правопорушення, на яке не відреагувала дер-
жава, завдає серйозну шкоду правопорядку. Адже безкарність правопорушника заохочує 
його на вчинення нових правопорушень і подає негативний приклад іншим нестійким 
особам [16, с. 25-27]. 

По-друге, правовими засобами реалізації карної функції адміністративно-деліктного 
права є адміністративні стягнення. Система адміністративних стягнень потребує сьогод-
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ні свого вдосконалення, але, на жаль, в наукових працях та законопроектах представлено 
безліч шляхів такого вдосконалення – від залишення в цій системі всього двох видів 
адміністративних стягнень (попередження та штрафу) до значного розширення списку 
стягнень, серед яких пропонується передбачити, наприклад, анулювання ліцензії на про-
вадження певного виду господарської діяльності, анулювання сертифіката (свідоцтва), 
заборону політичної партії, примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян тощо 
[17]. За останні десять років система адміністративних стягнень поповнилася новими 
санкціями – громадські роботи (2008 р.), штрафні бали (2015 р.), позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною діяльністю (2015 р.), арешт з утриманням на 
гауптвахті (2015 р.), суспільно корисні роботи (2017 р.). Як бачимо, система адміністра-
тивних стягнень є динамічною. Це свідчить про те, що законодавець і науковці знахо-
дяться у пошуку «ідеальної» системи заходів адміністративної відповідальності, яка б 
в цілому сприяла протидії протиправних діянь у нашому суспільстві. Дивує і той факт, 
що з цієї системи не вилучаються стягнення, які вже давно застаріли та не відповідають 
реаліям сьогодення. Мова йде про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям 
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, та про ви-
правні роботи. 

Наприклад, за змістом оплатне вилучення предмета складається із трьох взаємоза-
лежних дій: а) примусового вилучення предмета у правопорушника; б) реалізації цього 
предмета в спеціально встановленому порядку; в) передачі вирученої суми колишньому 
власникові за винятком видатків на реалізацію вилученого предмета. 

Механізм реалізації даного адміністративного стягнення такий, що має мінімум кар-
ного, виховного і профілактичного значення, але створює додаткові умови для коруп-
ційних схем та зловживань з боку органів державної влади, які залучені до процедури 
реалізації оплатного вилучення предмета. 

У середині 80-х років, коли приймався КУпАП, передбачувалось, що виправні робо-
ти будуть одним із суворих адміністративних стягнень. Адже воно накладається на осіб, 
які вчинили адміністративні правопорушення з підвищеним рівнем суспільної небезпе-
ки, і полягає в тривалому за часом примусовому впливі на матеріальні інтереси право-
порушника і у виховному впливі трудового колективу. Наприклад, сьогодні виправні ро-
боти передбачені за вчинення дрібного викрадення чужого майна (ст. 51 КУпАП), дрібне 
хуліганство (ст. 173 КУпАП), поширювання неправдивих чуток (ст. 173-1 КУпАП), зліс-
ну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського 
формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця 
(ст. 185 КУпАП), публічні заклики до невиконання вимог поліцейського чи посадової 
особи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (ст. 185-7 КУпАП) та 
інші протиправні діяння. Разом з тим, по-перше, існують суттєві обмеження щодо засто-
сування даного стягнення, адже в Україні велика частка непрацездатних та безробітних 
осіб, по-друге, виправні роботи втратили те соціальне значення, яке мали в радянський 
період, коли одночасно здійснювався вплив на моральну сферу правопорушника з боку 
трудового колективу і на його фінансову сферу з боку держави. 

Разом з тим, в юридичній літературі можна знайти різні думки щодо розвитку сис-
теми адміністративних стягнень в Україні. Наприклад, О. В. Дуліна вважає, що система 
адміністративних стягнень у чинному законодавстві України про адміністративну від-
повідальність повинна бути, по-перше, різноманітною, тобто містити таку кількість ад-
міністративних стягнень, яка б давала можливість альтернативного вибору для органів 
адміністративної юрисдикції, по-друге, розмір чи строк адміністративного стягнення по-
винен відповідати ступеню суспільної небезпеки протиправного діяння [18, с. 157-158]. 

Частково погоджуємося з цим висловом, адже дійсно наявність альтернативи свід-
чить про гнучкість адміністративно-деліктного законодавства, яке за допомогою великої 
палітри правових засобів досягає своїх цілей, одна з яких – це покарання правопорушни-
ка. Але сьогодні ст. 24 КУпАП закріплює занадто розгалужену систему стягнень, ефек-
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тивність яких у досягненні цілей адміністративно-деліктного правового регулювання 
іноді зводиться до нуля. Це: 

1) попередження (яке передбачається в поодиноких статтях Особливої частини 
КУпАП, а значить його застосовування зведено до мінімуму); 

2) штраф (який є найбільш розповсюдженим і ефективним стягненням сьогодні); 
3) штрафні бали (які не набули свого розповсюдження і про ефективність яких можна 

буде говорити лише після масштабного впровадження в правоохоронну діяльність тех-
нічних засобів з фіксації правопорушень); 

4) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім 
об’єктом адміністративного правопорушення (законодавець намагається даремне реабі-
літувати це стягнення радянських часів, але воно вичерпало всі свої карні та виховні 
можливості); 

5) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміні-
стративного правопорушення (має сфери, де широко і ефективно застосовується, але на 
практиці уповноважені на те органи дуже часто зловживають цим стягненням, що грубо 
порушує права і свободи людини і громадянина); 

6) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові, у вигляді по-
збавлення права керування транспортними засобами чи права полювання (це стягнення 
є достатньо ефективним правовим засобом адміністративно-деліктного права, адже не 
тільки карає правопорушника, чи виховує його, а й здійснює профілактичний вплив на 
його поведінку); 

7) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (це 
стягнення є новим для адміністративно-деліктного права, а доречність його закріплення 
в КУпАП викликає сумніви); 

8) громадські роботи (стягнення, яке є доволі розповсюдженим і ефективним в краї-
нах Європи, в Україні поки що не стало розповсюдженим і ефективним із-за відсутності 
чітких механізмів його реалізації); 

9) виправні роботи (це стягнення втратило свою актуальність для адміністративно-
деліктного права ще в 90-х роках минулого століття, але законодавець його залишає в 
системі адміністративних стягнень); 

10) суспільно корисні роботи (є новим для системи адміністративних стягнень, а 
тому про його ефективність говорити завчасно); 

11) адміністративний арешт (якщо дрібне хуліганство та подібні адміністратив-
ні право порушення з підвищеним ступенем суспільної небезпеки залишаться в межах 
адмі ністративно-деліктного права, то адміністративний арешт слід залишити в системі 
адміністративних стягнень); 

12) арешт з утриманням на гауптвахті (наявність в КУпАП специфічної групи право-
порушень, а саме, військових правопорушень, потребує і наявності специфічних засобів 
реагування на їх вчинення). 

Взагалі ця проблематика заслуговує розгляду в межах окремої комплексної науково-
дослідної роботи. Разом з тим, проведений вище бліц-аналіз дозволяє зробити висновок, 
що ефективними та такими, що в повній мірі відповідають принципу дотримання прав 
і свобод людини і громадянина, є лише наступні адміністративні стягнення: 1) штраф; 
2) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові (права керуван-
ня транспортними засобами, права полювання); 3) адміністративний арешт; 4) арешт з 
утриманням на гауптвахті. 

У зв’язку з цим слушними є думки О. В. Стукаленко, яка досліджуючи проблеми ад-
міністративної відповідальності за порушення земельного законодавства стосовно цього 
зазначає, що для вдосконалення системи адміністративних стягнень у сфері земельних 
відносин необхідно:
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– переглянути діючу систему адміністративних стягнень, вилучаючи з неї такі, 
фактична можливість застосування яких взагалі на сьогодні відсутня, і замінити їх стяг-
неннями, застосування яких буде дійсно дієвими;

– переглянути й узгодити з вимогами сьогодення властивості адміністративних 
стягнень, які існують вже протягом тривалого часу та яким і надалі належатиме пре-
валююча роль (наприклад, уніфікувати методику визначення розмірів адміністративних 
штрафів, переглянути їх розміри у контексті зниження матеріального добробуту населен-
ня країни) [19, с. 176-177].

Отже система адміністративних стягнень характеризується тенденціями щодо по-
стійного розширення свого арсеналу і не характеризується тенденціями щодо оптимізації 
існуючих адміністративних санкцій, хоча для цього існують всі необхідні передумови. 

При характеристиці заходів каральної функції адміністративно-деліктного права хо-
чемо звернути увагу ще на один аспект. Наприклад, Л. В. Багрій-Шахматов, при характе-
ристиці функцій кримінального закону, зазначає, що каральна функція полягає не тільки 
в реалізації покарання, а і в застосуванні інших кримінально-правових заходів [20, с. 47]. 
Мова йде про примусові заходи медичного характеру, спеціальну конфіскацію та приму-
сові заходи виховного характеру. 

Тобто Л. В. Багрій-Шахматов до правових заходів реалізації каральної функції кри-
мінального закону відносить не тільки покарання, а і інші кримінально-правові заходи 
примусу, які застосовуються до правопорушників. 

Якщо звернутися до положень КУпАП, то помітимо, що подібні заходи примусу пе-
редбачені і в адміністративно-деліктному законодавстві. Це заходи впливу, що застосо-
вуються до неповнолітніх (ст. 24-1 КУпАП), направлення на проходження програми для 
особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі (ст. 39-1 КУпАП), 
а також накладення на правопорушника обов’язку відшкодувати заподіяну майнову шко-
ду (ст. 40 КУпАП). Разом з тим, основна мета закріплення заходів в адміністративно-
деліктному законодавстві, передбачених статтями 24-1 і 39-1 КУпАП, та основна мета 
їх реалізації – це виховання осіб у дусі точного і неухильного додержання Конституції і 
законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, 
сумлінного виконання своїх обов’язків і відповідальності перед суспільством. А тому 
доречно ці заходи розглядати у контексті розкриття змісту виховної функції адміністра-
тивно-деліктного права. Основна ж мета закріплення в адміністративно-деліктному за-
конодавстві заходу, передбаченого ст. 40 КУпАП, та основна мета його реалізації – це 
компенсація заподіяної в результаті вчинення адміністративного правопорушення шко-
ди. А тому, цей захід слід розглядати у контексті розкриття змісту компенсаційної функ-
ції адміністративно-деліктного права. 

Дискусійне визначення каральної функції адміністративного права пропонує Ю. В. 
Пирожкова. Вона вважає, що каральна функція знаходить прояв, по-перше, у встанов-
ленні санкцій за адміністративні правопорушення, по-друге, у чіткому визначенні ад-
міністративно-правових заборон, по-третє, у передбачених охоронювальних юридичних 
фактах тощо [2, с. 231-232]. Погоджуємося з тим, що каральна функція знаходить прояв 
у встановленні санкцій за адміністративні правопорушення, і то, якщо визнати той факт, 
що адміністративні санкції, які застосовуються до юридичних осіб, теж є заходами адмі-
ністративної відповідальності. Якщо ж обмежитись виключно положеннями КУпАП, то 
каральна функція знаходить прояв у встановленні виключно адміністративних стягнень, 
а інші санкції, передбачені в КУпАП, до неї відношення не мають (ст.ст. 24-1, 39-1 і 40 
КУпАП). Заборони ж є засобами реалізації обмежувальної функції і їх не потрібно залу-
чати до змісту каральної функції адміністративно-деліктного права. 

По-третє, наслідком реалізації каральної функції адміністративно-деліктного права 
є факт того, що порушник відчув на собі силу державного примусу та відбув чи відбу-
ває адміністративне стягнення. Наприклад, О. М. Кревсун при характеристиці каральної 
функції покарання зазначає, що її реалізація тісно зв’язана з фактом призначення судом 
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певного виду покарання та його безпосереднім відбуванням, оскільки призначаючи по-
карання порушнику, держава тим самим карає її за вчинене діяння [21, с. 14]. 

Висновки. На підставі проведеного вище аналізу можна зробити наступні висновки. 
Каральна функція права характеризується наступними ознаками: 1) метою каральної 

функції є застосування до особи заходу юридичної відповідальності (позбавлень мораль-
ного, майнового та організаційного характеру), який пропорційний ступеню і характеру 
суспільної небезпеки вчиненого нею протиправного діяння; 2) правовими засобами реа-
лізації каральної функції є заходи юридичної відповідальності (покарання, стягнення та 
інші санкції); 3) наслідком реалізації каральної функції є факт того, що порушник відчув 
на собі силу державного примусу та відбув чи відбуває юридичну відповідальність. 

Каральна функція адміністративно-деліктного права полягає у встановленні системи 
адміністративних стягнень, а також у їх застосуванні до особи, яка вчинила адміністра-
тивне правопорушення, таким чином, щоб накладене адміністративне стягнення відпові-
дало ступеню і характеру суспільної небезпеки вчиненого особою протиправного діяння.
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СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНИХ 
ПРОСТУПКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Стаття висвітлює питання встановлення спеціальних ознак суб’єкта адміністратив-
них проступків на автомобільному транспорті в ході їх кваліфікації.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, адміністративний проступок, 
кваліфікація адміністративних проступків, суб’єкт адміністративного проступку.

Постановка проблеми. Обов’язковою умовою правильної кваліфікації адміністра-
тивного проступку є точне встановлення його суб’єкта, тобто конкретної особи, дії чи 
бездіяльність якої спричинили небезпеку суспільним відносинам, охоронюваним санк-
ціями адміністративно-деліктних норм. Відсутність суб’єкта означає відсутність складу 
правопорушення в цілому. Більш того, без достовірної інформації про суб’єкта адміні-
стративного проступку, навіть попри очевидний факт вчиненого протиправного діяння, 
адміністративна справа взагалі не порушується. Чинне законодавство про адміністратив-
ну відповідальність допускає можливість здійснення спеціальних заходів, спрямованих 
на встановлення особи порушника, але тільки в тих випадках, коли таке встановлення 
не вимагає проведення складного комплексу слідчих дій та, відповідно, не передбачає 
значних часових і матеріальних затрат. Як правило, це відбувається лише при фізичній 
можливості затримати порушника на місці порушення, або ж за наявності певних іденти-
фікаційних даних (наприклад, реєстраційного номеру транспортного засобу), достатніх 
для оперативного і точного встановлення особи. 

Таким чином, з’ясування особи порушника є не тільки обов’язковим елементом ква-
ліфікації, а й необхідною умовою відкриття провадження в справі. Аналіз правозастосов-
ної практики свідчить про те, що більшість проблемних аспектів встановлення суб’єкта 
адміністративного проступку на автомобільному транспорті пов’язані з аналізом його 
спеціальних ознак. В ході їх вивчення уповноважені суб’єкти кваліфікації допускають 
велику кількість помилок, які вкрай негативно відбиваються на перебігу адміністратив-
ного провадження, призводять до прийняття необґрунтованих рішень та великої кількос-
ті скарг на рішення в справах про адміністративні проступки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З огляду на свою актуальність, пробле-
матика суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті привер-
тає увагу багатьох галузевих дослідників. В даному аспекті особливий теоретичний і 
прик ладний інтерес становлять наукові праці А. В. Гуржій, Т. О. Гуржія, В. В. Доненка,  
В. К. Колпакова та інших [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Разом з тим, стрімкий розвиток адміністра-
тивно-деліктного законодавства – з одного боку, та масштабне впровадження цифрових 
засобів фіксації адміністративних проступків на транспорті – з іншого, актуалізували 
широке коло нових проблем встановлення спеціальних ознак суб’єкта адміністративних 
проступків на автомобільному транспорті.

Метою статті є формування комплексу законодавчих пропозицій і методичних реко-
мендацій, спрямованих на мінімізацію помилок суб’єктів кваліфікації при встановленні 
спеціальних ознак суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, суб’єкт адміністративного проступку – це 
не абстрактне явище. Це реально існуюча фізична або юридична особа, фактичними дія-
ми (бездіяльністю) якої було порушено конкретні норми права та створено реальну не-
безпеку для суспільних відносин. Разом з тим, як справедливо зазначається в науковій 
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літературі, склад правопорушення містить не загальний опис реальної людини, а охоп-
лює низку визначених ознак, котрі дозволяють здійснити соціальну та юридичну оцінку 
особи порушника [7, с. 109; 8, с. 32-33]. 

У свою чергу, спеціальні ознаки – це ознаки, котрі включаються до складів лише 
окремих правопорушень, вчинення яких нерозривно пов’язане з певним правовим, про-
фесійним, фізичним, поведінковим або іншим статусом особи. Вони обов’язково вка-
зуються у змісті законодавчих положень про відповідальність за конкретні проступки і 
є обов’язковими для встановлення при їх кваліфікації. Суб’єктів, які характеризуються 
такими ознаками, у вітчизняній теорії адміністративного права іменують спеціальними 
суб’єктами.

Аналіз чинного законодавства дозволяє виділити наступні категорії спеціальних 
суб’єктів адміністративних проступків на автомобільному транспорті: 

1) водій автотранспортного засобу, тобто особа, яка керує автотранспортним засо-
бом та має посвідчення водія (посвідчення тракториста-машиніста, тимчасовий дозвіл 
на право керування транспортним засобом, тимчасовий талон на право керування тран-
спортним засобом) відповідної категорії. Водієм також вважається особа, яка навчає ке-
руванню транспортним засобом, перебуваючи безпосередньо в ньому [9]. 

Значна частина, так званих, «водійських» порушень можуть бути вчинені водіями 
будь-яких категорій. Але в багатьох випадках спеціальним суб’єктом адміністративного 
проступку на автомобільному транспорті є водій визначеної категорії. При цьому для 
кваліфікації окремих адміністративних проступків потрібно констатувати наявність 
у особи не тільки права керування транспортними засобами, а й певного водійського 
стажу. Наприклад, суб’єктами перевезення небезпечних вантажів, а отже й суб’єктами 
порушення відповідних правил (тобто, адміністративних проступків, передбачених ч. 3 
ст. 123-3 та ст. 132-1 КУпАП), можуть бути лише: а) особи, які останні три роки пра-
цюють водіями транспортних засобів відповідної категорії; б) військовослужбовці стро-
кової військової служби, особи рядового та молодшого начальницького складу служби 
цивільного захисту, які пройшли спеціальну підготовку та стажування протягом шести 
місяців;

2) власник (належний користувач) транспортного засобу. Відповідно до чинного за-
конодавства, суб’єктами порушень Правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматич-
ному режимі або в режимі фотозйомки (відеозапису), можуть бути:

 – фізична особа, на яку зареєстровано транспортний засіб; 
– керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, або особа, 

що виконує його повноваження;
 – належний користувач транспортного засобу.
Варто зазначити, що у випадках автоматичної, фото- або відеофіксації порушень 

Правил дорожнього руху особа суб’єкта відповідальності за його вчинення встанов-
люється за допомогою відповідних державних реєстрів: Єдиного державного реєстру 
МВС України (в КУпАП – «Єдиний державний реєстр транспортних засобів»), а також 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських 
формувань. 

Якщо в ході кваліфікації було з’ясовано, що Єдиний державний реєстр МВС України 
містить дані і про власника транспортного засобу, і про його належного користувача, то 
суб’єктом відповідальності за відповідне порушення визнається останній. Якщо ж тран-
спортний засіб зареєстрований за юридичною особою, а в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань відсутні дані про 
керівника такої особи, адміністративне стягнення накладається на особу, котра виконує 
його повноваження;

3) особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України. Згідно із ст. 122 
КУпАП, якщо автотранспортний засіб був зареєстрований за кордоном (а отже він не 
підлягає державній реєстрації в Україні і дані про нього в Єдиному державному реєстрі 
МВС України відсутні), до адміністративної відповідальності за порушення Правил до-
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рожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки (відеоза-
пису), до адміністративної відповідальності притягується особа, яка ввезла такий тран-
спортний засіб на територію України [10]. Інформація про таких осіб міститься в базі 
даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», яка перебуває у 
віданні Адміністрації Державної прикордонної служби України та є складовою інтегро-
ваної міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, тран-
спортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан» [11].

4) посадова особа, відповідальна за технічний стан, обладнання та експлуатацію 
транспортних засобів. Відповідно до ст.ст. 10 та 11 Закону України «Про дорожній рух», 
посади фахівців з безпеки дорожнього руху обов’язково створюються: а) в автотран-
спортних підприємствах з 15 та більше одиницями транспорту (за умови якщо відповідні 
т/з дислокуються в одному населеному пункті); б) в центральних органах виконавчої 
влади, об’єднаннях, підприємствах та організаціях, де кількість осіб, зайнятих експлуа-
тацією т/з, перевищує 50 чоловік [12]. 

На особу, яка обіймає посаду фахівця з безпеки дорожнього руху, покладено широке 
коло обов’язків, в тому числі: «… забезпечувати належний технічний стан транспорт-
них засобів і дотримання екологічних вимог їх експлуатації; не допускати до керування 
транспортними засобами осіб, які не мають права на керування т/з відповідної категорії, 
не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції; не випускати на лінію т/з, технічний стан яких не відпо-
відає вимогам державних стандартів, правил дорожнього руху, а також якщо вони не за-
реєстровані у встановленому порядку, переобладнані з порушенням вимог законодавства 
або не пройшли обов’язкового технічного контролю [12]». Невиконання або неналежне 
виконання цих обов’язків тягне за собою адміністративну відповідальність за ст. 128, 129 
та 132-1 КУпАП. 

5) посадова особа, відповідальна за утримання автомобільних доріг, вулиць та інших 
об’єктів дорожньої інфраструктури є суб’єктом адміністративних проступків, передба-
чених ст.ст. 128-1, 139 та 140 КУпАП. Слід зазначити, що встановлення конкретної по-
садової особи, винної у вчиненні зазначених правопорушень, великою мірою залежить 
від виду та розташування автомобільної дороги, на якій таке порушення було скоєно. 
Відповідно до Закону України «Про автомобільні дороги» (ст. 5), всі автомобільні дороги 
поділяються на: чотири типи: 1) дороги загального користування; 2) вулиці і дороги на-
селених пунктів; 3) відомчі (технологічні) дороги; 4) автомобільні дороги на приватних 
територіях [12]. Відповідальність за стан кожного типу автомобільних доріг несуть їх 
балансоутримувачі.

Для автомобільних доріг загального користування такими є Державне агентство ав-
томобільних доріг України (Укравтодор) та його регіональні підрозділи (служби автомо-
більних доріг в областях і м. Києві). 

Дороги і вулиці міст та інших населених пунктів перебувають у віданні органів міс-
цевого самоврядування і є комунальною власністю. Зважаючи на це, відповідальність за 
стан їх утримання несуть міські, сільські та селищні ради.

До відомчих (технологічних) автодоріг належать внутрішньогосподарські техноло-
гічні дороги, які перебувають у власності юридичних або фізичних осіб. Відповідно, за 
якість проектування, будівництва, реконструкції, ремонту та безпеку експлуатації таких 
доріг відповідають їх власники.

І, нарешті, відповідальність за стан доріг на приватних територіях несуть власники 
таких територій (фізичні або юридичні особи приватного права), а у разі передачі ними 
дороги в державну чи комунальну власність на підставі ст. 25 Закону України «Про авто-
мобільні шляхи », – відповідний регіональний підрозділ Укравтодору або місцева (місь-
ка, сільська, селищна) рада [13].

Варто додати, що у випадках порушення правил, норм і стандартів безпеки дорож-
нього руху при утриманні залізничних переїздів (ч. 1 ст. 140 КУпАП) їх суб’єктами ви-
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ступають посадові особи АТ «Укрзалізниця» (як балансоутримувача магістральних заліз-
ничних колій) або посадові особи підприємств, установ, організацій, котрі є власниками 
під’їзних колій [14].

У вирішенні цього питання суди всіх інстанцій, в тому числі – Верховний Суд 
України, не демонструють чіткої, послідовної позиції. Зокрема, Верховний Суд України, 
розглянувши справу № 760/8191/15-ц від 07.11.2016 р. (у фабулі цієї справи йшлося про 
ДТП внаслідок наїзду автомобіля на незакріплену кришку каналізаційного люку), пого-
дився з висновком суду апеляційної інстанції про те, що відповідальність за скоєне має 
нести балансоутримувач вулиці – КП «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту 
та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району м. Києва». 

І хоча в обох зазначених рішеннях йдеться про розгляд цивільних справ стосовно від-
шкодування заподіяних матеріальних збитків, вони вельми наочно ілюструють проблему 
встановлення посадової особи, відповідальної за порушення правил утримання автомо-
більних доріг і вулиць, як суб’єкта адміністративного проступку. Адже встановити таку 
особу можна лише з’ясувавши, який саме орган (підприємство, організація) несе безпо-
середню відповідальність за безпечні умови руху на конкретній ділянці дороги (вулиці).

6) інші посадові особи. Нерідко у якості спеціального суб’єкта адміністративних 
проступків на автомобільному транспорті законодавець визначає посадову особу як таку 
(тобто, без конкретизації її організаційної належності або характеру здійснюваних по-
вноважень). Утім, з контексту відповідних положень КУпАП недвозначно випливає, що 
суб’єктом відповідних проступків може бути не будь-яка посадова особа взагалі, а по-
садова особа суб’єкта (органу, підприємства), який спеціалізується на транспортній ді-
яльності.

Зокрема, суб’єктами порушення порядку видачі документа про технічну справність 
транспортного засобу (ч.ч. 1, 2 ст. 127-1 КУпАП) є посадові особи підприємств, інфор-
мація про яких внесена до Реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного конт-
ролю транспортних засобів та які мають у власності/користуванні необхідне устаткуван-
ня для перевірки технічного стану т/з на відповідність вимогам безпеки дорожнього руху 
й охорони навколишнього природного середовища.

Суб’єктом порушення порядку укладення договору обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є посадова 
особа страховика, тобто фінансової установи (товариства), яка має ліцензію на здійснен-
ня страхової діяльності.

Суб’єктами порушень правил надання послуг з перевезення пасажирів (ч.ч. 1, 2 та 5 
ст. 133-1 КУпАП) визнаються посадові особи підприємств, які провадять господарську 
діяльність з внутрішніх та/або міжнародних перевезень пасажирів автобусами, а також 
посадові особи підприємств, атестованих, як власники автостанцій.

І лише у разі порушення правил, норм і стандартів під час виготовлення та ремонту 
транспортних засобів і деталей до них (ч. 1 ст. 128-1 КУпАП), суб’єктами адміністратив-
ної відповідальності можуть виступати посадові особи будь-яких підприємств, установ 
та організацій, незалежно від форми власності чи профілю діяльності (після скасування 
у 2010 році обов’язково ліцензування виробництва автомобілів та автобусів така діяль-
ність може здійснюватись будь-яким суб’єктом господарювання).

7) землекористувачі ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів. Єдині правила 
ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, користування 
ними та охорони, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. 
№ 198, покладають на власників та користувачів земельних ділянок, які межують зі 
смугою відведення заміських автодоріг або червоними лініями доріг і вулиць населених 
пунктів, обов’язки: утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок; – запобігати ви-
несенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття; установлювати 
та утримувати в справному стані огорожі тощо [15]. Невиконання зазначених обов’язків 
тягне за собою відповідальність за ст. 142 КУпАП «Порушення землекористувачами пра-
вил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів».
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В аспекті правового визначення та встановлення суб’єкта адміністративних проступ-
ків, передбачених ст. 142 КУпАП, слід звернути увагу на таку проблему. Попри те, що 
чинне законодавство закріплює обов’язки по утриманню придорожніх ділянок і об’єктів 
за різними категоріями суб’єктів (власниками земельних ділянок та землекористувача-
ми), до адміністративної відповідальності за їх порушення (невиконання, неналежне ви-
конання) можуть притягуватись тільки землекористувачі, тобто: «юридичні та фізичні 
особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані у користування зе-
мельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди [16]». 

Більш того, із санкції ст. 142 КУпАП випливає, що суб’єктами порушення правил 
утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів, можуть бути не всі користувачі 
таких ділянок. Запровадивши відповідальність громадян і посадових осіб органів (під-
приємств, організацій), законодавець не передбачив її для фізичних осіб – підприємців. 
Між тим, сьогодні значна частина земель, прилеглих до автомобільних доріг (передусім, 
у населених пунктах) перебуває в користуванні саме цієї категорії суб’єктів підприєм-
ницької діяльності. 

8) консультанти (уповноважені) з питань безпеки перевезення небезпечних ванта-
жів. Відповідно до п. 1.8.3.1 Додатку А Європейської Угоди про міжнародне дорожнє 
перевезення небезпечних вантажів (див.: Закон України від 02.03.2000 р. № 1511-III 
«Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів (ДОПНВ)», кожне підприємство, діяльність якого включає авто-
мобільне перевезення небезпечних вантажів або пов’язані з ним операції щодо пакуван-
ня, навантаження, наповнення або розвантаження, призначає одного чи декількох кон-
сультантів з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, завдання яких полягає 
в сприянні запобіганню небезпеці для людей, майна та довкілля, властивій такого роду 
діяльності [17].

Невиконання або неналежне виконання функцій консультанта є підставою для при-
тягнення консультанта з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів до відпові-
дальності за вчинення адміністративного проступку, передбаченого ст. 132-1 КУпАП. 
При цьому, суб’єкт кваліфікації обов’язково повинен переконатись у тому, що причиною 
порушення стало невиконання (неналежне виконання) функцій саме консультанта з без-
пеки перевезення небезпечних вантажів, а не іншої посадової особи установи (підпри-
ємства, організації). Адже в юрисдикційній практиці відомі непоодинокі випадки, коли 
за порушення, допущені консультантами з безпеки перевезення небезпечних вантажів, 
до відповідальності притягувались особи, відповідальні за випуск транспортного засобу 
на лінію, і навпаки [1, с. 116]. 

9) інспектори з паркування. Наприкінці 2017 року в Україні було здійснено масштабну 
реформу у сфері паркування транспортних засобів. Поряд із затвердженням вимог щодо 
облаштування паркувальних майданчиків та впорядкуванням механізмів оплати послуг 
паркування, дана реформа передбачила створення при виконавчих органах сільських, се-
лищних, міських рад інспекційних підрозділів з питань паркування. Працівникам таких 
підрозділів – інспекторам з паркування – було надано широкі юрисдикційні, повнова-
ження, зокрема, щодо фіксації порушень правил паркування, а також правил зупинки/
стоянки транспортних засобів в межах населеного пункту, складання відповідних адміні-
стративних протоколів, здійснення заходів адміністративного забезпечення (тимчасової 
евакуації транспортних засобів) та накладення адміністративних стягнень за адміністра-
тивні проступки, передбачені ч.ч. 1,3 ст. 122 та ч.ч. 1, 2 ст. 152-1 КУпАП.

Водночас, з метою попередження можливих зловживань з боку інспекторів законо-
давець доповнив чинний КУпАП статтею 127-2, котра встановила їх відповідальність за 
прийняття готівкових коштів в якості оплати послуг з паркування транспортних засобів 
та/або оплати штрафів, накладених на місці вчинення правопорушення (ч. 2), а також за 
повторне (протягом року) вчинення цього порушення (ч. 3) [18]. 

Наразі стала практика юрисдикційної діяльності, а тим більше – практика притягнен-
ня інспекторів з паркування до адміністративної відповідальності, в Україні поки не на-
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працьована. Проте, вже на цьому етапі доводиться говорити про очевидні вади нинішньої 
редакції ч. 2 ст. 127-2 КУпАП. Адже ні чинне законодавство, ані положення про інспек-
торів з паркування, які приймаються місцевими радами, не покладають на інспекторів 
функцію стягнення оплати послуг з паркування транспортних засобів. Відповідно, прий-
няття ними готівкових коштів в якості оплати за паркування не може вважатися пору-
шенням встановленого порядку грошових розрахунків, а являє собою випадок прийняття 
неправомірної вигоди службовою особою, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 368 КК 
України. За таких обставин адміністративна деліктизація означеного діяння позбавлена 
прикладного сенсу. Оскільки конкуренцію між нормами адміністративно-деліктного та 
кримінального права завжди «виграє» остання, відповідне положення КУпАП немож-
ливо застосувати на практиці. Зважаючи на це, видається доцільним вилучити його зі 
змісту ч. 2 ст. 127-2 КУпАП;

10) керівник суб’єкта господарювання є суб’єктом порушення порядку тимчасового 
затримання транспортних засобів та їх зберігання (ч. 1 ст. 127-2 КУпАП). Відповідно до 
чинного законодавства, тимчасове затримання транспортного засобу здійснює поліцей-
ський або інспектор з паркування шляхом його доставлення на спеціальний майданчик чи 
стоянку Національної поліції, її територіальних органів, а також підприємств, установ та 
організацій, з якими територіальними органами Національної поліції укладено договори 
[19; 20]. Безпосереднє доправлення транспортного засобу на спецмайданчик або стоянку 
здійснюється за допомогою спеціальних автомобілів-евакуаторів суб’єктами господарю-
вання (підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями), 
які спеціалізуються на транспортуванні транспортних засобів, і з якими територіальні 
органи поліції / органи місцевого самоврядування також уклали відповідний договір. 

Саме ці суб’єкти (власники евакуаторів, майданчиків і стоянок) несуть матеріальну 
відповідальність за шкоду, заподіяну транспортному засобу під час його транспортуван-
ня та зберігання. І саме вони (точніше, їх керівники) є відповідальними за порушення 
встановленого порядку транспортування/зберігання транспортних засобів, в тому чис-
лі – за провадження такої діяльності без відповідного поліса обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності;

11) фізичні особи – підприємці (громадяни – суб’єкти господарської (підприєм-
ницької) діяльності) можуть виступати суб’єктами адміністративних проступків, перед-
бачених ст.ст. 127-2, 128, 129, 132-1, 133-1, 133-2, 139 та 140 КУпАП. Аналіз вказаних 
статей змушує констатувати певну термінологічну розбіжність. Якщо суб’єкти адміні-
стративних проступків, передбачених ст.ст. 128, 129, 132-1, 139 та 140 КУпАП визначені 
як «громадяни-суб’єкти господарської діяльності», то в ст.ст. 133-1 і 133-2 КУпАП вони 
іменуються «громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності». З метою упорядкування 
понятійного апарату КУпАП дана розбіжність має бути усунута.

Висновки. Підсумовуючи викладене можемо констатувати, що практичне встанов-
лення суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті супроводжу-
ється багатьма проблемами, які обумовлюють помилки при кваліфікації, неправильне 
застосування адміністративно-деліктних норм, виникнення юридичних конфліктів. Це, 
зокрема, і недостатній професійний рівень суб’єктів кваліфікації, і брак методичного за-
безпечення, і слабке технічне/програмне оснащення (особливо, це стосується міжвідом-
чого обміну даними з електронних реєстрів), і багато інших. Але, безумовно, головна 
проблема криється в площині законодавства.

Вади законодавчого регулювання суттєво утруднюють кваліфікацію правопорушень, 
«фрагментують» захист галузевих відносин, знижують загальну ефективність інституту 
адміністративної відповідальності. Від їх якнайшвидшого усунення залежить не тільки 
захищеність відповідних суспільних відносин, а й фактичний стан транспортної безпеки. 
У світлі викладеного постає необхідність удосконалення ряду положень КУпАП в час-
тині опису суб’єктів адміністративних проступків на автомобільному транспорті. З цією 
метою необхідно:

– виключити ч. 2 зі змісту ст. 127-2 КУпАП;
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- у тексті КУпАП (зокрема, у ст.ст. 128, 129, 132-1, 133-1, 133-2, 139 та 140) слова 
«громадянин-суб’єкт господарської діяльності» та «громадянин-суб’єкт підприємниць-
кої діяльності» у всіх відмінках замінити словами «фізична особа-підприємець»;

– статтю 142 КУпАП «Порушення землекористувачами правил утримання діля-
нок, прилеглих до автомобільних шляхів» викласти в такій редакції: 

Порушення правил утримання ділянок, прилеглих до смуги відводу автомобільних 
шляхів загальнодержавного, республіканського і місцевого значення, обов’язків по очи-
щенню тротуарів, пішохідних доріжок у межах закріплених за ними ділянок, обладнан-
ню і ремонту переїзних містків та їх очищенню, а також по утриманню у справному 
стані під’їздів до автомобільних шляхів загального користування – тягне за собою по-
передження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб, 
фізичних осіб-підприємців – від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.
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ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ

Стаття присвячена проблемі оптимального поєднання прямих та непрямих госпо-
дарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. 
Охарактеризовано різні типи державного управління господарською діяльністю на 
основі співвідношення ринкового саморегулювання та державного регулювання; об-
ґрунтовано необхідність оптимального поєднання прямих та непрямих господарсько-
правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів. За ре-
зультатами дослідження розроблено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до 
господарського законодавства України задля досягнення оптимального поєднання пря-
мих та непрямих засобів державного регулювання господарської діяльності.

Ключові слова: господарсько-правовий засіб, прямі засоби, непрямі засоби, дер-
жавні кошти, ефективне використання. 

Постановка проблеми. Досягнення високого рівня ефективності у сфері держав-
ного регулювання господарської діяльності представляється можливим завдяки опти-
мальному поєднанню прямих та непрямих засобів такого регулювання. Подібний підхід 
передбачає обмеження державного втручання в діяльність суб’єктів господарювання (по 
факту – дерегуляцію) з одночасним запровадженням механізмів та процедур стимулю-
вання інноваційного розвитку підприємництва, покращення інвестиційного клімату та 
умов організації і здійснення господарської діяльності, підвищення соціальної відпові-
дальності суб’єктів господарювання, забезпечення високої якості продукції, захисту прав 
людини та інтересів суспільства тощо. Відтак, пошук оптимальних моделей поєднання 
прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного викорис-
тання державних коштів представляється актуальним і перспективним напрямом науко-
вих розвідок у сучасній науці господарського права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням застосування різних засобів дер-
жавного регулювання господарської діяльності присвятили свої наукові праці такі вчені 
як В. С. Бєлих, І. С. Біла, О. М. Вінник, Є. П. Губін, В. В. Добровольська, Д. О. Жмуліна, 
Д. В. Задихайло, Т. А. Лавренюк, Т. А. Латковська, О. Е. Ліллемяе, Д. В. Лічак, 
В. К. Малолітнева, В. К. Мамутов, В. М. Пашков, Д. А. Петров, О. П. Подцерковний, 
В. В. Поєдинок, Н. М. Салатюк, Г. В. Смолин, С. В. Степаненко, В. А. Устименко, 
О. Г. Хрімлі, В. В. Чайковська, Р. І. Шабанов, В. В. Шпаков, В. С. Щербина, О. Х. Юлдашев, 
І. М. Ямкова та ін. Поняття та види засобів забезпечення ефективного використання дер-
жавних коштів (із виокремленням серед них прямих та непрямих), їх характеристика і 
системний аналіз в контексті галузевих ознак господарського права із наступним обґрун-
туванням висновку про господарсько-правову природу цих засобів знайшли свій інтерес 
до вивчення у наукових розвідках [1, с. 85-90]. Однак, на часі залишаються невирішени-
ми питання щодо пошуку дієвих способів, оптимальних моделей поєднання прямих та 
непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання дер-
жавних коштів, наукових досліджень у цій сфері недостатньо, що свідчить на користь 
важливості вивчення даної проблематики, підтверджує актуальність представленої нау-
кової статті і обумовлює інтерес автора до цієї теми.

© Я. В. Петруненко, 2019
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Відтак, метою представленої наукової статті є обґрунтування пропозицій щодо опти-
мального поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення 
ефективного використання державних коштів.

Виклад основного матеріалу. Оптимальне поєднання прямих і непрямих засобів 
державного регулювання господарських правовідносин визначається типом державного 
управління, прийнятим в тій чи іншій країні. 

За результатами проведеного наукового аналізу поняття регулювання в широкому 
розумінні, С.В. Степаненко виокремлює три його типи: 1) ринкове саморегулювання як 
процес формування пропорцій економічного розвитку ринковими методами. Вважається, 
що таке ринкове саморегулювання економіки оптимально встановлює пропорції еконо-
мічного розвитку, узгоджуючи структуру суспільних потреб і структуру суспільного 
продукту; 2) державно-адміністративне регулювання господарської діяльності. В такому 
типі регулювання господарських правовідносин: по-перше, здійснюється державою та її 
спеціальними органами, а, по-друге, реалізується суто адміністративними, адміністра-
тивно-економічними чи адміністративно-правовими методами; 3) ринкове і державне 
регулювання на практиці, тобто в реальному житті найчастіше поєднуються чи допо-
внюють один одного [2, с. 247-248].

Для вітчизняної правової системи характерним є поєднання механізмів ринкового са-
морегулювання та державно-адміністративних методів регулювання господарських пра-
вовідносин. Положеннями ч. 1 ст. 5 ГК України визначено, що правовий господарський 
порядок в Україні формується на основі оптимального поєднання ринкового саморегулю-
вання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного регулювання ма-
кроекономічних процесів, виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави 
перед людиною за свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, де-
мократичної, соціальної, правової держави [3]. При такому поєднанні та з метою підтри-
мання оптимального балансу приватних інтересів суб’єктів господарювання та публіч-
них інтересів важливо визначити межі державного втручання в регулювання економічних 
правовідносин, а також встановити роль держави у забезпеченні функціонування меха-
нізмів ринкової саморегуляції. Академік В. К. Мамутов з цього приводу наголошував, що 
держава не повинна допускати як невиправданого втручання у господарську діяльність, 
так і економічної анархії, розгулу ринкової стихії. При цьому втручання не повинно бути 
надмірним і таким, що порушує закони. Але важливо, щоб воно було достатнім для забез-
печення вирішення завдань соціального розвитку і дотримання законів [4, с. 59].

О. В. Хрущ вказує, що у функціонуванні механізму правового регулювання госпо-
дарських відносин особливу роль відіграє правозастосовча діяльність державних ор-
ганів, яка уособлює її діяльність щодо реалізації відповідних владних повноважень. 
Правозастосування стає необхідним тоді, коли для виникнення суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків наявності власне норми права недостатньо і постає потреба у ви-
данні відповідними державними органами додаткових індивідуальних актів, що надають 
чинності механізму правового регулювання. Тому, на думку вченого, завдання правозас-
тосовчої діяльності – продовжити запрограмоване правотворчістю загальне нормативне 
регулювання за допомогою норм права [5, с. 10].

Варто підтримати думку науковця, оскільки правова природа державного регулю-
вання як основного засобу забезпечення законності та правопорядку в суспільстві по-
лягає насамперед у здійсненні регулюючого впливу на конкретну сферу суспільних 
правовідносин шляхом встановлення загальних для всіх правил поведінки (формування 
права) та забезпечення дотримання таких правил всіма суб’єктами правовідносин (пра-
возастосування). 

Крім того, як зауважує В. М. Пашков, ринкові регулятори не є ідеальним механізмом 
регулювання економічної діяльності: вони не здатні протистояти монополістичним тен-
денціям, які обмежують вільну конкуренцію, оскільки прагнення до монополії міститься 
в самій природі індивідуального інтересу [6, 7]. Свою тезу науковець для прикладу ілю-
струє низкою влучних випадків, коли вільний ринок є неспроможним у своїх регулятив-
них функціях. 
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Так, наприклад, В. М. Пашков вказує, що ринкові механізми не спроможні врегу-
лювати суспільні блага, не привабливі для приватного виробника товари і послуги, зо-
крема, через неможливість їх реалізації за допомогою механізмів ринку або через їх 
високу собівартість. Ринковий механізм не може запобігти забрудненню довкілля, він не 
спроможний забезпечити контроль за виробництвом екологічно чистих товарів та запо-
бігти небезпеці можливого заподіяння шкоди від певних видів діяльності для здоров’я 
громадян, довкілля і держави. Ринок не забезпечує соціальних гарантій, не в змозі ней-
тралізувати надмірну диференціацію в розподілі ресурсів та доходів. Дуже часто він 
породжує неповну і недосконалу інформацію, що підриває здатність до прийняття опти-
мальних рішень суб’єктами ринкових відносин. Ринок також може призводити до над-
мірної концентрації економічної влади в руках певних суб’єктів і не може самостійно, 
без втручання зовнішнього регулятора – держави підтримувати і забезпечувати середо-
вище повноцінної й відкритої конкуренції [6, с. 31-32]. У зв’язку з цим очевидно, що 
повністю виключити державу зі сфери регулювання господарських правовідносин не-
можливо. Зокрема, навіть в державах, в яких господарські правовідносини ґрунтуються 
на засадах вільного ринку, держава приймає досить активну участь в процесі управління 
господарською діяльністю.

Наприклад, у США, незважаючи на поширення ідеї максимізації свободи економіч-
ної діяльності, роль держави в регулюванні підприємницької діяльності є вагомою, хоча 
і неоднозначною. Серед основних елементів державного регулювання підприємництва 
у США науковцями виокремлюються наступні: 1) розгорнута система антимонополь-
ного регулювання, в тому числі регулювання природних монополій, яка здійснюється 
для захисту конкуренції та обмеження монополістичних тенденцій; 2) прогнозування та 
стратегічне планування, яке забезпечує основу для всіх управлінських рішень, в тому 
числі, прогнозування в системі державного регулювання; 3) стимулювання передових 
технологій, фундаментальної науки та проведення інноваційної політики держави, яка 
має на меті об’єднання науково-технічної та інвестиційної політики [8, с. 28].

Одним із головних завдань оптимального поєднання прямих та непрямих господар-
сько-правових засобів державного регулювання господарської діяльності є створення 
умов для розвитку соціально спрямованої економіки, запровадження інноваційних тех-
нологій у господарсько-виробничі процеси, забезпечення конкурентоспроможності наці-
ональної економіки, що фактично є захистом публічних інтересів суспільства та держави. 

Для визначення способів, за допомогою яких можливо досягти оптимального поєд-
нання прямих та непрямих господарсько-правових засобів при здійсненні державного 
регулювання господарської діяльності, необхідно відповісти на питання: що означає 
оптимальне поєднання відповідних засобів і яку роль воно відіграє в регулюванні госпо-
дарських відносин?

У цьому контексті найближчою за значенням до поняття «оптимальне» видається 
категорія «ефективне». Між тим, деякі науковці стверджують, що ці поняття істотно від-
різняються одне від одного. Так, зокрема, як вважає С.В. Степаненко, відмінність полягає 
в тому, що не всяка оптимальна економічна структура буде ефективною в тих або інших 
конкретних умовах. Проте за інших рівних умов оптимальність економічної структури – 
неодмінна ознака ефективного функціонування економічної системи [2, с. 250]. 

Можна погодитись з такою позицією, оскільки для забезпечення ефективності (у да-
ному випадку, ефективності використання державних коштів) необхідним є досягнення 
оптимальності. Проте, не завжди оптимальне поєднання відповідних засобів регулю-
вання господарської діяльності забезпечить ефективність такого регулювання. Тобто, 
йдеться про додаткові умови ефективності (поряд із оптимальністю).

В. В. Шпаков зауважує, що сучасна специфіка державного регулювання ринкових 
відносин багато в чому залежить від вимоги поєднувати вирішення економічних і соці-
альних проблем, що викликає необхідність інноваційних підходів до механізмів і важелів 
економічної політики держави. При цьому, вчений вважає, що основними принципами 
правового механізму державного регулювання мають бути: пріоритетність та протекці-
онізм вітчизняного товаровиробництва; системність регулюючого впливу держави на 
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господарську діяльність і комплексність використання державою як прямих, так і не-
прямих засобів та інструментів; послідовність стосовно узгодження регуляторного акта з 
основними положеннями державної регуляторної політики, іншими прийнятими законо-
давчими та регуляторними актами й справедливість щодо забезпечення рівноправності 
всіх суб’єктів господарської діяльності; зрозумілість нормативно-правових актів за своїм 
змістом та ефективністю, що полягає в аналізі вигоди від регуляторного акта [9, с. 191]. 
Наведена думка видається слушною, тож дотримання даної системи принципів, у яку 
включено й такий як поєднання прямих та непрямих засобів державного регулювання 
економіки, є умовою забезпечення ефективності такого регулювання.

Деякі науковці зазначають, що досягнення принципу оптимального співвідношення 
приватних та публічних інтересів можливо через застосування загального принципу про-
порційності [10, с. 153]. 

Цей принцип, хоча прямо й не закріплений в ГК України [3], втім слідує зі змісту де-
яких його норм, зокрема, із уже згадуваної ч. 1 ст. 5 (щодо оптимального поєднання рин-
кового саморегулювання економічних відносин суб’єктів господарювання та державного 
регулювання макроекономічних процесів), а також з абз. 7 ч. 1 ст. 10 (щодо бюджетної 
політики, спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і викорис-
тання державних фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій 
у економіку) та ч. 5 ст. 11, де вказано, що суб’єктам господарювання, які не враховують 
суспільні інтереси, відображені в програмних документах економічного і соціального 
розвитку, не можуть надаватися передбачені законом пільги та переваги у здійсненні гос-
подарської діяльності.

Принцип пропорційності знайшов відображення у низці документів ЄС. Зокрема, 
згідно права ЄС правовий принцип пропорційності (доцільності та відповідності) озна-
чає, що згідно із законом адміністративні дії повинні бути пропорційно вимогливими, 
тобто не можуть вимагати від громадян більше, ніж необхідно для досягнення мети. 
Принцип пропорційності схожий на принцип раціональності та означає також, що неза-
конним є застосування певного законодавства у тих випадках, коли адміністративні дії 
можуть призвести до наслідків, не передбачених законом. Така ситуація може бути роз-
цінена як зловживання адміністративними повноваженнями [11, с. 14].

Отже, йдеться про пропорційність (доцільність) державного втручання у сферу ре-
гулювання суспільних правовідносин, включаючи господарські та інші правовідноси-
ни. Тому справедливим представляється висновок про те, що принцип пропорційності 
є лише одним із елементів оптимальності державного регулювання через поєднання у 
ньому прямих та непрямих регулятивних засобів. 

Досягнення оптимального поєднання прямих та непрямих засобів державного регу-
лювання господарської діяльності ґрунтується на вжитті деяких правових та організацій-
них заходів. 

Наприклад, О. Г. Хрімлі пропонує такі принципи (основні ідеї), на основі яких до-
цільно модернізувати законодавство України для забезпечення балансу приватного та 
пуб лічного інтересів в умовах інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання: 
1) юридичне визнання – тобто публічні та приватні інтереси повинні бути юридично ви-
знані; 2) гарантія державного захисту – тобто публічні та приватні інтереси повинні бути 
гарантовані державою; 3) поєднання відображення потреб держави та інвестора – тобто 
необхідно відобразити як публічну потребу чіткого виконання встановлених процедур, 
так й приватну потребу інвестора в доступності процедури захисту прав; 4) законодавче 
забезпечення – тобто публічні та приватні інтереси необхідно виділити і закріпити за-
конодавством тощо [12, с. 62-63].

Розроблені науковцем загальні концептуальні засади законодавчого забезпечення 
оптимального поєднання приватних та публічних інтересів в сфері господарської діяль-
ності, потребують більш конкретного законодавчого оформлення. Зокрема, видається 
можливим запропонувати внесення таких змін та доповнень до актів господарського за-
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конодавства з метою забезпечення оптимального поєднання прямих та непрямих засобів 
державного регулювання господарської діяльності:

− ст. 12 ГК України [3] доповнити останнім абзацом, який викласти в такій ре-
дакції: «Застосування засобів державного регулювання господарської діяльності ґрун-
тується на засадах оптимального поєднання різних засобів регулювання, ефективного 
витрачання бюджетних коштів, пропорційно до очікуваних соціальних та економічних 
результатів»;

− ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» [13] доповнити абзацом 8, який викласти у такій редакції: «опти-
мальність – поєднання різних засобів регулювання господарської діяльності для досяг-
нення найвищого рівня ефективності»;

− Закон України «Про державну підтримку сільського господарства в Україні» [14] 
доповнити статтею 2-1 «Принципи державної підтримки сільського господарства» на-
ступного змісту: «Принципами державної політики у сфері розвитку сільського госпо-
дарства в Україні є: доцільність та доступність державної підтримки суб’єктів сіль-
ськогосподарської діяльності; пріоритетність якості сільськогосподарської продукції, 
її безпечності для життя та здоров’я громадян, навколишнього середовища; сприяння 
запровадженню інноваційних технологій у сільськогосподарське виробництво; запрова-
дження європейських стандартів у регулювання сільськогосподарської діяльності; під-
тримання конкурентоспроможності національного сільськогосподарського товарови-
робника»;

− п. 1 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого та се-
реднього підприємництва в Україні» [15] викласти в такій редакції: «ефективність, до-
ступність та оптимальність засобів підтримки малого і середнього підприємництва».

Висновки. У підсумку, окрім запропонованих і сформульованих вище конкретних 
змін та доповнень до актів господарського законодавства України з метою забезпечення 
оптимального поєднання прямих та непрямих засобів державного регулювання госпо-
дарської діяльності, слід також зауважити, що внесення відповідних змін та доповнень 
до господарського законодавства має супроводжуватися одночасним запровадженням де-
яких певних організаційних механізмів, зокрема, це можуть бути: 

1) проведення постійного моніторингу (у тому числі, громадського) ефективності 
та оптимальності державної підтримки суб’єктів господарювання, для чого необхідно 
розробити Методику оцінювання ефективності державної підтримки (критерії ефек-
тивності); 

2) підвищення прозорості й відкритості процедур та механізмів надання державної 
підтримки суб’єктам господарювання, забезпечення доступності інформації про засто-
совану процедуру державної підтримки, функціонування консультативних центрів щодо 
надання роз’яснень та консультацій з приводу отримання державної допомоги тощо.
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Резюме
Статья посвящена проблеме оптимального сочетания прямых и непрямых хозяй-

ственно-правовых средств обеспечения эффективного использования государственных 
средств. Охарактеризованы различные типы государственного управления хозяйствен-
ной деятельностью на основе соотношения рыночного саморегулирования и государ-
ственного регулирования; обоснована необходимость оптимального сочетания прямых 
и непрямых хозяйственно-правовых средств обеспечения эффективного использования 
государственных средств. По результатам исследования разработаны предложения по 
внесению изменений и дополнений в хозяйственное законодательство Украины для до-
стижения оптимального сочетания прямых и непрямых средств государственного регу-
лирования хозяйственной деятельности.
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COMBINATION OF DIRECT AND INDIRECT ECONOMIC 
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OF PUBLIC FUNDS: SEARCH OF OPTIMAL MODELS
Summary
The article is devoted to the problem of the optimal combination of direct and indirect 

economic and legal means of ensuring the effective use of public funds. Different types of 
state management of economic activity are characterized on the basis of the ratio of market 
self-regulation and state regulation; the necessity of optimal combination of direct and 
indirect economic and legal means of ensuring the effective use of state funds is substantiated. 
According to research results, proposals for making changes and additions to the economic 
legislation of Ukraine have been developed in order to achieve the optimal combination of 
direct and indirect means of state regulation of economic activity.
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ НАЙМУ (ОРЕНДИ) ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ, ФРАНЦІЇ ТА ФРН
У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) земель сільсько-

господарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН, а також 
з’ясовуються особливості цього договору, визначаються поняття «земля», «договір 
оренди землі», «оренда землі сільськогосподарського призначення». 

Ключові слова: нерухомість, обіг земель сільськогосподарського призначення, до-
говір найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення, істотні умови.

Постановка проблеми. Земля як об’єкт нерухомості є чи не найважливішою скла-
довою багатства будь-якої розвиненої країни та засобом належного забезпечення благо-
получчя її громадян. 

Україна, Франція та Федеративна Республіка Німеччина (далі – ФРН) є країнами зі 
значним земельним потенціалом. Кожна із зазначених держав впродовж останніх деся-
тиліть пройшла чималий шлях реформування, удосконалення правового регулювання та 
налагодження сталих механізмів у сфері земельних відносин. Однак, якщо у Франції та 
ФРН ринок земель успішно організований та врегульований, то в Україні ця проблема 
досі залишається невирішеною.

Останнім часом простежується неухильне зростання потреб українського суспіль-
ства у стабільному і ефективному законодавчому регулюванні та запуску обігу земель 
сільськогосподарського призначення. З цією метою в Україні було введено в дію системи 
державного кадастру та реєстрації речових прав на нерухоме майно, що є одними із необ-
хідних базових технічних умов для відкриття ринку землі, та прийнято ряд нормативно-
правових актів. Однак, запроваджений як тимчасовий захід обмеження ще у 2001 році, 
тоді об’єктивно необхідний, мораторій на відчуження земель сільськогосподарського 
призначення, вкотре було продовжено, і тепер до 2020 року. 

Саме тому, в умовах ринкової економіки та не до кінця сформованої регуляторної 
політики у сфері земельних відносин, єдиною найбільш ефективною формою викорис-
тання земель сільськогосподарського призначення були та залишаються правовідносини 
оренди. Укладення договору оренди землі, звісно, є достатньо поширеною практикою не 
тільки в нашій країні, але й у Франції та ФРН. 

Зважаючи на цінний досвід Франції та ФРН у правовому регулюванні договірних 
відносин у сфері землекористування, вбачаємо доцільним здійснити порівняльний аналіз 
істотних умов договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у 
цивільному праві України та цих країн.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Безперечно, тема найму земель сіль-
ськогосподарського призначення є однією із найчастіше обговорюваних у юридичній 
літературі, про що свідчать доробки українських (В. В. Вилегжаніної, Р. М. Гнідана, 
Н. В. Ільківої, П. Ф. Кулинича), французьких (Boinon J. P.) та німецьких (Schünemann 
W. B.) вчених. 

© М. Р. Лавриненко, 2019
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Метою статті є визначення істотних умов та особливостей договору найму (орен-
ди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції 
та ФРН.

Виклад основного матеріалу. Договірні відносини щодо оренди земель сільськогос-
подарського призначення в Україні регулюються нормами Цивільного кодексу України 
від 16 січня 2003 року (далі – ЦК України), Земельного кодексу України від 25 жовтня 
2001 року (далі – ЗК України), нормами спеціального Закону України «Про оренду зем-
лі» від 6 жовтня 1998 року, Закону України «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 
2015 року, Закону України «Про Державний земельний кадастр» від 7 липня 2011 року, 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» від 1 липня 2004 року, Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 р. 
№ 220 «Про затвердження Типового договору оренди землі» та Наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 р. № 5 «Про затвердження форми 
Типового договору оренди земельної частки (паю)», а також іншими нормативно-право-
вими актами.

У Франції, зважаючи на її земельний потенціал, після Другої світової війни головним 
завданням було налагодити сільськогосподарське виробництво та забезпечити країну 
продовольством. Для цих цілей приймалась значна кількість законів. Зокрема, у вересні 
1943 року був прийнятий Закон «Про оренду». Згодом, як правило це відбувалось із при-
ходом нової влади, було прийнято закони 1970, 1975, 1984 років. Законом від 17 жовтня 
1945 року було затверджено Типовий Статут сільськогосподарської оренди, до якого у 
подальшому вносились зміни. Також 5 серпня 1960 року у Франції був прийнятий Закон 
«Про сільськогосподарську спрямованість», який з часом також зазнав змін. Головною 
метою законів, прийнятих у 1960-ті роки, було прискорення реорганізації сільського гос-
подарства шляхом підтримки розвитку фермерських господарств середнього розміру [17, 
с. 169]. Однак сьогодні більшість норм втратили актуальність та є відміненими [19]. 

У французькому праві норми, присвячені договору найму сільськогосподарських зе-
мель, містяться у загальних положеннях Титулу VIII Цивільного кодексу Франції від 21 
березня 1804 року (далі – ЦК Франції) «Про договір найму» та окремо у ст.ст.1763-1778 
Глави ІІ «Про майновий найм» Розділу ІІІ «Про спеціальні правила сільськогосподарської 
оренди» Титулу VIII «Про договір найму». Крім того, у книзі ІV Сільськогосподарського 
кодексу Франції від 1 грудня 1979 року (Code rural et de la pêche maritime, далі – СК 
Франції) закріплено загальні положення про договір оренди земель сільськогосподар-
ського призначення.

На відміну від України та Франції, у ФРН немає окремого єдиного кодифіковано-
го акта, який би регулював договірні відносини щодо найму (оренди) земель сільсько-
господарського призначення. Навпаки, законодавство ФРН у сфері регулювання зе-
мельних відносин включає велику кількість законодавчих актів. Однак основним, як 
і багато років тому, у регулюванні таких відносин є Німецьке цивільне уложення від 
1 липня 1896 року (Bürgerliches Gesetzbuch, далі – BGB). Крім того, питання відносин 
оренди землі сільськогосподарського призначення регулюють наступні законодавчі акти: 
Закон про заходи щодо поліпшення структури аграрного виробництва і забезпечен-
ня надійного функціонування сільськогосподарських і лісогосподарських підприємств 
(Grundstückverkehrsgesetz – GrdstVG; Закон про обіг земельних ділянок) від 28 липня 
1961 року, Закон про повідомлення, укладання і про оскарження договорів оренди сіль-
ськогосподарських земель (Landpachtverkehrsgesetz – LpachtVG; Закон про земельну 
оренду) від 8 листопада 1985 року, Положення про ведення поземельної книги (GBO) 
від 26 травня 1994 року, Положення про проведення кадастрового обліку (GBV) від 24 
січня 1995 року, Закон про впорядкування земельного кадастру (GBBerG) від 20 грудня 
1993 року, Положення про правові угоди із земельними ділянками (GVO) 20 грудня 1993 
року, Закон про землеустрій (Das Gesetz über die Flächen) від 10 липня 1995 року та інші. 
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Положення про оренду землі сільськогосподарського призначення встановлені у 
BGB, у Підрозділі 5 «Договір оренди землі» Розділу 5 «Договір найму, Договір оренди». 

Зазначене свідчить про те, що серед досліджуваних країн лише ЦК України не 
містить спеціального окремого розділу, присвяченого регулюванню договірних відно-
син найму (оренди) саме земель сільськогосподарського призначення, у той час як ЦК 
Франції та BGB виділяють, окрім загальних положень про відносини найму, спеціальні 
правила сільськогосподарської оренди. 

В Україні для укладення будь-якого цивільно-правового договору сторони повинні 
дійти згоди щодо його істотних умов. В українському цивільному законодавстві дається 
визначення та розуміння істотних умов договору (стаття 638 ЦК України), у тому чис-
лі конкретно закріплено й істотні умови щодо договору оренди землі (стаття 15 Закону 
України «Про оренду землі»). 

У порівнянні з Україною, цивільне законодавство Франції та ФРН не містить будь-
яких прямих норм щодо істотних умов того чи іншого цивільно-правового договору. 
Разом з тим, ми вважаємо, що відсутність такого законодавчого закріплення останніх, 
як це зроблено у вітчизняному законодавстві, не є свідченням того, що таких умов вза-
галі немає. Навпаки, при аналізі положень цивільного законодавства Франції та ФРН про 
договір оренди землі, можна з’ясувати істотні умови, згоди щодо яких сторони повинні 
дійти.

В Україні істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що 
визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі 
ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди [15, ч. 2 
ст. 638]. 

Стаття 15 ЗУ «Про оренду землі» закріплює перелік істотних умов договору оренди 
землі сільськогосподарського призначення. Такими є: 1) об’єкт оренди (кадастровий но-
мер, місце розташування та розмір земельної ділянки); 2) строк дії договору оренди; 3) 
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, 
порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. Слід врахувати, що 
законодавчо встановлений перелік останніх у 2015 році був суттєво змінений ЗУ «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення біз-
несу (дерегуляція)» [12]. Законом було зменшено перелік істотних умов договору найму 
(оренди) землі (у тому числі договору оренди землі сільськогосподарського призначен-
ня) з одинадцяти пунктів до чотирьох, що свідчить про певне спрощення укладення до-
говору оренди землі та розширення цивільного-правових методів регулювання відносин 
щодо найму (оренди) землі.

Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування 
земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших 
видів діяльності [13, ст. 1; 4, ч.1 ст. 93]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 792 ЦК України за договором найму (оренди) земельної ділян-
ки наймодавець зобов’язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений 
договором строк у володіння та користування за плату. Таке ж за змістом визначення за-
кріплено у ст. 13 Закону України «Про оренду землі», яка визначає договір оренди землі 
як договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ді-
лянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використову-
вати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Законодавство України не містить окремого визначення поняття договору оренди зе-
мель сільськогосподарського призначення. Разом з тим, науковець Н. В. Ільківа пропонує 
такий договір визначати як юридично оформлений у встановленому законом порядку 
двосторонній правочин, за яким орендодавець передає орендарю земельну ділянку у 
тимчасове оплатне використання для задоволення його потреб, які визначаються цільо-
вим призначенням орендованої ділянки, і спрямовані на забезпечення сільськогосподар-
ської діяльності за умови раціональності землевикористання і охорони земель як з боку 
орендаря, так і держави, та на інших погоджених умовах [5, с. 196]. 
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BGB Німеччини розрізняє договір оренди (Pachtvertrag, Підрозділ 4 «Договір орен-
ди» Розділу 5 «Договір найму, договір оренди»), що включає договір оренди земельної 
ділянки з інвентарем, та договір оренди землі, що включає договір оренди землі для сіль-
ськогосподарського використання (Landpachtvertrag, Підрозділ 5 «Договір оренди землі» 
Розділу 5 «Договір найму, договір оренди»). 

Так, відповідно до § 581 BGB, за договором оренди орендодавець зобов’язується на-
дати орендарю на час оренди право користування річчю і споживання її плодів, якщо 
останні за правилами про належне ведення господарства повинні розглядатись в якості 
доходу. Орендар зобов’язується вносити орендодавцеві домовлену орендну плату. 

Згідно з § 585 BGB за договором оренди землі в оренду здається земельна ділянка 
разом з жилими та господарськими будовами, призначеними для її господарського вико-
ристання (підприємства), або земельна ділянка без таких будов здається переважно для 
ведення сільського господарства. Положення про договір оренди землі поширюють свою 
дію на відносини оренди лісогосподарських земельних ділянок, у тому випадку, якщо 
вони орендовані для використання переважно в сільськогосподарському підприємстві.

До речі, у цивільному праві України також передбачається можливість передачі зе-
мельної ділянки у найм разом з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які 
знаходяться на ній, або без них [15, ч. 1 ст. 792].

У Франції оренда земельних ділянок оформляється договором, в силу якого одна сто-
рона зобов’язується надати іншій стороні користування ділянкою з правом вилучення 
плодів і доходів упродовж певного часу і за певну ціну, яку інша сторона зобов’язується 
сплатити.

Договір оренди землі сільськогосподарського призначення, перш за все, укладається 
для використання цієї землі для цілей сільськогосподарської діяльності (ведення сіль-
ського господарства). 

Сільськогосподарська діяльність у французькому праві визначається як всі види ді-
яльності, що відповідають контролю і експлуатації життєвого циклу рослин або тварин 
і складають один або кілька етапів, необхідних для проведення цього циклу, а також дії, 
що виконуються фермером, який входить в сферу дії цього циклу. Морська фермерська 
діяльність вважається сільськогосподарською, незважаючи на соціальний статус тих, хто 
їх практикує. Те ж саме відноситься і до діяльності з підготовки та навчання домашніх 
коней для їх експлуатації, окрім розважальних заходів. Визначена таким чином сільсько-
господарська діяльність має цивільний характер [18, ст. L 311-1]. 

Сільське господарство у ФРН – це господарське використання землі або пов’язане із 
землекористуванням утримання тварин, з метою отримання продуктів рослинництва або 
тваринництва, а також садівництво [8, п. 1 § 585]. Дещо ширше за змістом визначення 
міститься у Законі про обіг земельних ділянок. Так, сільським господарством є обробка 
земель і пов’язане із землекористуванням утримання тварин для цілей виробництва про-
дукції рослинництва або тваринництва, в першу чергу землеробство, лугове і пасовищне 
господарство, комерційне городництво, комерційне садівництво і виноградарство, а та-
кож рибальство у внутрішніх водоймах [3, п. 2 § 1].

Українське законодавство визначає сільське господарство (сільськогосподарське ви-
робництво) як вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов’язана з 
біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання у сирому і пере-
робленому вигляді та для використання на нехарчові цілі [14, абз. 9 п. 1 ст. 1]. 

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що предметом договору оренди земель 
сільськогосподарського призначення в Україні, Франції та ФРН є землі сільськогоспо-
дарського призначення. 

Також істотною умовою договору найму (оренди) земель сільськогосподарського 
призначення є об’єкт орендних правовідносин (кадастровий номер, місце розташування 
та розмір земельної ділянки). За загальним правилом, об’єктами оренди є земельні ділян-
ки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній або державній 
власності. Як визначено у ч. 1 ст. 79 ЗК України, земельна ділянка – це частина земної 
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поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо 
неї правами.

Земельний кодекс України визначає, що землями сільськогосподарського призначен-
ня є землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сіль-
ськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної 
виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогос-
подарської продукції, або призначені для цих цілей. Кодекс встановлює пріоритетність 
земель сільськогосподарського призначення, яка полягає у тому, що землі, придатні для 
потреб сільського господарства, повинні надаватися насамперед для сільськогосподар-
ського використання [4, ч. 1 ст. 22; ст. 23]. 

У німецькому праві предметом договору оренди землі виступає земельна ділянка ра-
зом із житловими і господарськими будовами або земельна ділянка без таких будов для 
ведення сільського господарства. 

Згідно з § 585b BGB при вступі у орендні правовідносини орендодавець і орендар 
зобов’язані спільно скласти опис об’єкта орендних правовідносин із зазначенням обся-
гу і стану на момент передачі. Це положення також діє при припиненні правовідносин. 
Опис також повинен містити дату його укладення і бути підписаним обома сторонами. 
При цьому, якщо одна із сторін відмовиться від участі у складанні такого опису або при 
описі виникнуть розбіжності фактичного характеру, то кожна із сторін може вимагати, 
щоб опис був складений експертом. 

На відміну від українського, чинне законодавство ФРН не містить визначення понят-
тя земельної ділянки та не поділяє землі на окремі категорії за їх цільовим призначенням.

До прикладу, німецький проф. В. Б. Шюнеманн пропонує своє розуміння земельної 
ділянки: «Як показує § 905 BGB, земельна ділянка у правову сенсі – це не тільки за-
реєстрований в земельному кадастрі (виміряний і задокументований у публічному реє-
стрі) фрагмент земної поверхні, але і об’єм простору (обертаюча) піраміда, вершина якої 
центр Землі і грані якої простягаються в нескінченні далі Всесвіту» [20 , с. 55].

Крім того, змістовне визначення поняття земельної ділянки випливає з норм 
Положення про порядок ведення поземельної книги (далі – ППК) та з BGB. Базуючись 
на них, німецьке речове право під земельною ділянкою розуміє територіально обмежену 
частину поверхні землі, яка врахована на окремому аркуші поземельної книги або під 
індивідуальним номером в інвентарному описі на загальному аркуші поземельної книги 
[10, §3]. За німецьким законодавством, у складі земельної ділянки виділяються істотні 
складові її частини та приналежності. Відповідно до § 93 BGB, істотними складовими 
частинами є складові частини речі, при поділі яких одна або інша частина буде зруйно-
вана або змінена за своєю суттю. 

Слід також зазначити, що на відміну від законодавства України, за законодавством 
ФРН земельна ділянка та розташований на ній будинок з усіма господарськими споруда-
ми утворюють єдине ціле – один об’єкт права власності та інших прав. Земельна ділянка 
і будинок не можуть розглядатися як самостійні об’єкти цивільних прав. 

У ФРН відсутній поділ земель за цільовим призначенням на категорії. Однак, науко-
вець П. Ф. Кулинич звертає увагу на відмінність критеріїв визначення віднесення земель 
до сільськогосподарських в Україні та ФРН. Так, BGB, на відміну від ЗК України, крите-
рієм віднесення земель (площ) до сільськогосподарських земель визначає планувальну 
документацію, відповідно до якої ведеться забудова та інше несільськогосподарське ви-
користання територій. У той час як за ЗК України критерієм віднесення земельної ділян-
ки до категорії земель сільськогосподарського призначення є рішення органу влади про 
встановлення відповідного цільового призначення земельної ділянки [6 , с. 4-5].

У Франції під «земельною ділянкою» розуміють простір від центру Землі до «неба» 
(включно з усіма об’єктами нерухомості, що розташовані в межах цього простору – рос-
линністю, водами, будівлями тощо) [1, c. 91].

Об’єктом оренди можуть бути земельні ділянки різного розміру, характеру і призна-
чення. Спеціально регулюється оренда пасовищ, при якій допускається роздільне корис-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019 97

тування землею. При роздільному користуванні землею орендар має право обробляти 
орендовану сільськогосподарську ділянку, а орендодавець – використовувати споруди, 
що знаходяться на орендованій ділянці, для відпочинку, наприклад, підйомники для лиж-
ників або мисливські та рибальські будиночки. Водночас оренда пасовищ дозволяється 
тільки в гірських районах або на територіях, де постійне сільськогосподарське викорис-
тання землі необхідне для збереження якості ґрунту [7, с. 8]. 

У статті 1766 ЦК Франції передбачено наслідки нецільового використання предмета 
оренди. Так, якщо орендар сільськогосподарського маєтку не забезпечить його худобою 
і знаряддями праці, необхідними для його експлуатації, якщо він припинить за ним до-
гляд, якщо він не буде обробляти землю як дбайливий господар, якщо він буде вико-
ристовувати предмет оренди не для тих цілей, для яких він призначений, або, в цілому, 
якщо він не буде виконувати умови договору оренди і в результаті цього орендодавцеві 
буде завдано шкоду, він може, в залежності від обставин вимагати припинення договору 
оренди [16]. 

Особливе значення має орендна плата як істотна умова договору оренди земель сіль-
ськогосподарського призначення. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар 
вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди 
землі. 

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою 
сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу 
України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням ін-
дексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про оренду землі» орендна плата може вноси-
тися орендарем у таких формах: 1) грошовій (у гривнях), 2) натуральній. При грошовій 
формі сума орендної плати, зазначена в договорі оренди, виплачується грошима. Якщо 
договір оренди передбачає виплату орендної плати грошима, то кожному орендодавцю 
залежно від його частки в орендованому майні виплачується орендна плата у встанов-
лений термін за платіжною відомістю. За натуральної форми – на суму орендної плати, 
зазначену в договорі оренди, видається продукція, вироблена, перероблена або придба-
на орендарем. Розрахунок у натуральній формі має відповідати грошовому еквіваленту 
вартості товарів за ринковими цінами на дату внесення орендної плати. Якщо земельні 
ділянки перебувають у державній і комунальній власності, то розрахунки щодо орендної 
плати за них здійснюються виключно у грошовій формі.

Крім того, допускається поєднання різних форм оплати в одному договорі (так звана 
змішана форма оплати). У змішаній – орендна плата визначається поєднанням двох попе-
редніх форм. На суму, зазначену в договорі оренди, за погодженими між сторонами ціна-
ми частково надаються послуги і видається продукція або грошова компенсація [2, с. 99]. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. «Деякі питання оренди 
земель» затверджено форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки дер-
жавної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена і за земельні ділян-
ки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена [11]. У статті 
288 Податкового кодексу України встановлено умови розрахунку мінімального розміру 
орендної плати за договором оренди земельної ділянки [9].

Законодавство Франції встановлює порядок визначення і зміни розмірів орендної 
плати. Одним із способів державного регулювання договору оренди є встановлення дер-
жавою мінімального і максимального розмірів орендної плати як прибутку, який щорічно 
надходить власнику ділянки від передачі її в оренду. Розмір орендної плати визначається 
і змінюється або сторонами, або, в разі спору між ними, адміністративними або судовими 
органами [7 , c. 10].

Відповідно до пункту 1 статті L411-11 СК Франції, ціна кожної оренди визначається, 
зокрема, в залежності від тривалості оренди, з урахуванням можливого положення про 
повернення під час оренди, стану та важливості будівель житла та експлуатації, якос-
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ті ґрунту, та структури орендованого майна та, де це доречно, зобов’язання орендаря 
впроваджувати культурні практики, які зважають на навколишнє середовище відповідно 
до статті L. 411–27. Ця ціна складається, з одного боку, з оренди житлових будинків і, з 
іншого боку, з оренди існуючих будівель і пустих земель.

На нашу думку, цікавими є норми ЦК Франції, які досить детально регламентують 
умови зменшення орендної плати. 

Статті 1769-1773 ЦК Франції описують можливі випадки зменшення орендної плати. 
Наприклад, у ч. 1 ст. 1769 ЦК Франції вказується: «Якщо договір оренди укладений на 
кілька років і якщо в період дії договору весь врожай або, принаймні, його половина про-
паде у результаті випадку, орендар має право вимагати зменшення орендної плати, якщо 
тільки його збитки не покриваються врожаями минулих років». Стаття 1770 закріплює: 
«Якщо договір оренди укладений лише на один рік і якщо всі плоди або, у щонайменше, 
їх половина, орендар звільняється від відповідної частини орендної плати».

У статті L411-12 СК Франції йдеться про те, що орендна плата підлягає сплаті го-
тівкою. Проте, для постійних виноградарських, деревних, оливкових або цитрусових 
культур і за домовленістю сторін ціна оренди підлягає сплаті в натуральній формі або 
частково в натуральній формі та частково готівкою. 

Відповідно до § 587 BGB орендна плата повинна вноситись в кінці строку оренди. 
Якщо орендна плата вичислюється періодами, вона повинна вноситись у перший робо-
чий день після закінчення кожного із вказаних періодів. 

Цікавим є й положення німецького законодавства щодо внесення орендної плати у 
випадку неможливості користування річчю через причини особистого характеру. BGB 
встановлює, що орендар не звільняється від внесення орендної плати, якщо причини осо-
бистого характеру заважають йому реалізувати право користування. Однак орендодавець 
повинен зарахувати вартість заощаджених витрат і інших переваг, які він отримає у 
результаті іншого використання речі. Тому, за період, протягом якого орендодавець не 
в змозі забезпечити орендарю право користування річчю, яку передав третій особі, орен-
дар не зобов’язаний платити орендну плату [8, абз. 1, абз. 2 § 537]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 763 ЦК України договір найму укладається на строк, встанов-
лений договором. 

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може переви-
щувати 50 років [13, ч. 1 ст. 19].

Як і в Україні, законодавство Франції встановлює пріоритет довгострокової сільсько-
господарської оренди, а саме укладення договорів оренди на строк: 1) 9 років – мінімаль-
ний строк, на який передаються сільськогосподарські землі у оренду [18, ст. L 411-5]; 2) 
18 років – довгострокова оренда; 3) 25 років – професійна, кар’єрна оренда [18, ст.ст. L 
416-1, L 416-5]; 4) строк, рівний тій кількості років, яка необхідна для досягнення орен-
дарем пенсійного віку/завершення трудової діяльності [18 , ст. L 416-4]. 

При передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення в 
Україні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського гос-
подарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі визна-
чається за згодою сторін, але не може бути меншим як 7 років [13, ч. 3 ст.19]. 

Закон також встановлює строк не менше 10 років для передачі в таких же цілях, 
але земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які є земельними ділянка-
ми меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація. До договору 
оренди землі включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та 
модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури 
та сприяти їх належній експлуатації [13, ч. 4 ст.19].

У порівнянні з Україною та Францією, цивільне право ФРН не встановлює мінімаль-
ного строку договору оренди землі. Однак у § 594b BGB йдеться про договори, які укла-
даються більше як на 30 років, а також норма передбачає, можливість укладення догово-
рів оренди на строк життя орендодавця або орендаря.
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Слід зазначити, що законодавством України встановлено, що у випадку відсутності 
строку оренди в договорі, він вважатиметься укладеним на невизначений строк [15, ч. 2 
ст. 763]. Подібно до цього положення, § 585а BGB регламентує, що якщо договір оренди 
землі укладений на строк, що перевищує два роки, без дотримання письмової форми, 
вважається таким, що укладений на невизначений строк. 

Згідно зі статтею L411-4 СК Франції договори оренди укладаються у письмовій фор-
мі, однак у випадку, якщо договір укладено в усній формі, він вважається таким, що 
укладений на 9 років на умовах, встановлених стандартним договором, затвердженим 
консультативною комісією щодо сільськогосподарської оренди. 

За французьким правом, після укладення договору сільськогосподарської оренди 
власник земельної ділянки не може продати її без надання певних пільг своєму оренда-
реві. Так, якщо власник хоче продати цю землю після завершення строку договору сіль-
ськогосподарської оренди, він може це зробити лише на основі досягнення домовленості 
з її орендарем. Стаття L 411-69 СК Франції передбачає, що в таких випадках орендар має 
право на відшкодування вартості будівель і поліпшень, які він зробив на орендованій 
землі та іншому сільськогосподарському майні.

Висновки. Цивільний кодекс Франції та BGB виділяють, окрім загальних положень 
про найм, спеціальні правила сільськогосподарської оренди, на відміну від ЦК України, 
що не містить спеціального окремого розділу, присвяченого регулюванню договірних 
відносин найму (оренди) саме земель сільськогосподарського призначення.

Положення про договір найму (оренди) землі у цивільному законодавстві Франції 
та ФРН, у порівнянні з Україною, не містять будь-яких прямих приписів щодо істотних 
умов такого договору. 

Відсутність законодавчого закріплення останніх, як це зроблено у вітчизняному за-
конодавстві, не є свідченням того, що таких умов взагалі немає. Навпаки, при аналі-
зі положень цивільного законодавства Франції та ФРН про договір оренди землі, було 
з’ясовано, що істотними умовами договору найму (оренди) землі сільськогосподарського 
призначення, як і в Україні, є предмет договору, орендна плата та строк, на який договір 
укладається. 

Цивільне право України та Франції встановлює мінімальний та максимальний стро-
ки, на які може бути укладений договір найму (оренди) землі сільськогосподарського 
призначення, а саме мінімальним в Україні є строк укладення договору не менше як 
на 7 років, у Франції – не менше як на 9 років. На противагу законодавству України та 
Франції, право ФРН не встановлює мінімального строку, на який має укладатись дого-
вір оренди землі. Водночас у всіх досліджуваних країнах регламентується максимальний 
строк оренди. Зокрема в Україні він не може перевищувати 50 років, у Франції договір 
може укладатись більш як на 25 років, а також на строк, що дорівнює тій кількості років, 
яка необхідна для досягнення орендарем пенсійного віку чи завершення трудової діяль-
ності. Однак найширшим, на нашу думку, є розуміння максимального строку договору 
найму (оренди) землі сільськогосподарського призначення у ФРН. Так, договори можуть 
укладатись більше як на 30 років, або ж на строк життя орендодавця або орендаря.

В цілому, вважаємо, що тенденція збільшення строку договору оренди землі може 
бути свідченням зменшення залежності орендаря від орендодавця, і, водночас, безпе-
рервного сільськогосподарського виробництва, саме на умовах стабільної оренди.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НАЙМА (АРЕНДЫ) 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ, ФРАНЦИИ И ФРГ

Резюме
В статье исследуются существенные условия договора найма (аренды) земель сель-

скохозяйственного назначения в гражданском праве Украины, Франции и ФРГ, а так-
же выясняются особенности этого договора, определяются понятия «земля», «договор 
аренды земли», «аренда земли сельскохозяйственного назначения».

Ключевые слова: недвижимость, оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния, договор найма (аренды) земель сельскохозяйственного назначения, существенные 
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ESSENTIAL CONDITIONS OF CONTRACT RENT LANDS 
OF AGRICULTURAL PURPOSE IN CIVIL LAW IN UKRAINE, 

FRANCE AND GERMANY
Summary
The article examines the essential conditions of contract rent of agricultural land in civil 

law of Ukraine, France and Germany, also investigate the characteristics of this contract, 
defines the concepts of «land», «contract rent of lands», «contract rent lands of agricultural 
purpose».
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ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ,  
ЯКІ НЕ БРАЛИ УЧАСТІ У СПРАВІ

Статтю присвячено проблемам здійснення права на касаційне оскарження судових 
рішень особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, 
свободи, інтереси та (або) обов’язки. Доводиться, що повному здійсненню цього пра-
ва сприятиме зміна законодавства. Слід передбачити можливість оскаржувати рішення 
суду апеляційної інстанції, у якому вирішені питання про права, свободи, інтереси та 
(або) обов’язки осіб, які не брали участі у справі, безпосередньо до суду касаційної 
інстанції.

Ключові слова: право на касаційне оскарження; апеляційне оскарження судових 
рішень; особа яка не брала участі у справі.

Постановка проблеми. Цивільний процесуальний кодекс України (ЦПК України) 
передбачає право осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 
права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, на касаційне оскарження судових рішень. 
Однак здійснення цього права перебуває в залежності від оскарження судового рішення 
в апеляційному порядку навіть у разі, якщо рішення суду першої інстанції не стосувало-
ся прав, свобод, інтересів та (або) обов’язків таких осіб. Таке законодавче регулювання 
участі осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, 
інтереси та (або) обов’язки, зумовлює проблеми в практиці судового розгляду справ та в 
деяких випадках стає перепоною для повної реалізації особами права на судовий захист.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання забезпечення права 
на апеляційне та касаційне оскарження судових рішень особами, які не брали участі у 
справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 
розглядались в роботах М. І. Балюка, С. С. Бичкової, Р. О. Гаврік, К. В. Гусарова,  
І. О. Ізарової, В. В. Комарова, Д. Д. Луспеника, О. І. Попова, С. А. Чванкіна. Однак не 
були предметом наукових досліджень здійснення права касаційного оскарження рішень 
особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, 
інтереси та (або) обов’язки за ЦПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 р. 
№ 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 
України та інших законодавчих актів» [6].

Метою цієї статті є дослідження окремих аспектів касаційного оскарження судових 
рішень особами, які не брали участь у справі, щодо яких суд вирішив питання про їх 
права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, формулювання пропозицій з удосконалення 
законодавства з метою забезпечення їхніх прав та інтересів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ч. 1 ст. 42 ЦПК України у справах позо-
вного провадження учасниками справи є сторони, треті особи.

За загальним правилом сторонами справи є учасники спірних правовідносин, але 
оскільки суб’єктний склад остаточно визначається лише у рішенні суду, для визначення 
окремих суб’єктів сторонами у справі достатньо твердження (заяви) одного з них про 
порушення його прав іншим [8, с. 95]. Це, зокрема, стосується осіб, які не брали участі у 
справі, але у судовому рішенні містяться положення, які певним чином можуть порушу-
вати їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.

Особа із різних джерел може дізнатися про спір, який може торкатися її інтересів, 
і про ухвалення судового рішення. Слід пам’ятати, що законодавець передбачив право 
особи на доступ до судових рішень. Так, згідно з ч. 1 ст. 8 ЦПК України будь-яка особа, 
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яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановле-
ному законом. Це право ґрунтується на засадах гласності і відкритості судового процесу 
і забезпечується відповідно до норм ЦПК України, Законів України «Про доступ до су-
дових рішень», «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до публічної інформації», 
інших нормативно-правових актів.

Відповідно до приципу обов’язковості судового рішення, «судові рішення, що на-
брали законної сили, обов’язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та 
громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановле-
них міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України, – і за її межами» [5; 11] (п. 7 ч. 3 ст. 2, ч. 1 ст. 18 ЦПК України). Водночас, від-
повідно до ч. 3 ст. 18 ЦПК України, обов’язковість судового рішення не позбавляє осіб, 
які не брали участі у справі, можливості звернутися до суду, якщо ухваленим судовим 
рішенням вирішено питання про їхні права, свободи чи інтереси [5].

Однак саме особам, які не брали участь у справі, щодо яких суд вирішив питання про 
їх права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, важко подеколи реалізувати гарантоване 
право на апеляційне і касаційне оскарження судових рішень [9, с. 826].

Особа, яка не є учасником справи, і якій стало відомо про ухвалення судового рішен-
ня, що порушує її права та свободи, має відповідний інтерес у тому, щоб їх захистити. І 
тут слід погодитись із С. А. Чванкіним, який зазначає, що «Процесуальна зацікавленість 
третьої особи виражається в тому, щоб не дозволити ухвалення судом несприятливого 
для себе рішення по цивільній справі» [11, с. 96–97]. Для захисту свого інтересу особа 
може скористатись правом на апеляційний та касаційний перегляд справи.

Відповідно до ст. 17 ЦПК України «учасники справи, а також особи, які не брали 
участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випад-
ках – на касаційне оскарження судового рішення. Не допускається касаційне оскарження 
судового рішення суду першої інстанції без його перегляду в апеляційному порядку» [5].

Згідно з ч. 1 ст. 352 ЦПК України «учасники справи, а також особи, які не брали 
участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстан-
ції повністю або частково» [5].

Що стосується права касаційного оскарження, то відповідно до ч. 4 ст. 389 ЦПК 
України «особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, сво-
боди, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення 
лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою. Після 
відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала участі у 
справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки така 
особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника 
справи» [5].

Таким чином, за ЦПК України здійснення права на касаційне оскарження особою, 
яка «не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси 
та (або) обов’язки, поставлено під умову, що така особа повинна спочатку скористатися 
правом на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, і тільки після цього у 
неї виникає право на оскарження судових рішень у касаційному порядку» [10]. Частина 
4 ст. 389 ЦПК України по суті зобов’язує особу подати апеляційну скаргу навіть у разі, 
якщо рішенням суду першої інстанції права та інтереси такої особи не порушені, і особа 
вважає свої права порушеними у зв’язку з ухваленням рішення судом апеляційної ін-
станції. Це відбувається у разі, коли апеляційним судом скасовано повністю або частково 
рішення суду першої інстанції і ухвалене у відповідній частині нове рішення або змінене 
рішення по суті спору.

Виникає суперечлива ситуація, коли особи, щоб скористатись правом на касаційне 
оскарження несприятливого для них рішення суду апеляційної інстанції, зобов’язані 
оскаржити рішення суду першої інстанції, яке не порушує їх права, свободи, інтереси та 
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(або) обов’язки. Право апеляційного оскарження у такому разі стає не лише можливістю, 
а й певним обов’язком. Цей обов’язок обумовлений необхідністю дотримуватися перед-
баченої законодавством процедури і від його виконання залежить можливість касаційно-
го перегляду рішення.

Норма ч. 4 ст. 389 ЦПК України, на жаль, «не завжди належно застосовується осо-
бами, які не брали участі у справі, і частими є випадки, коли такі особи подають до 
касаційного цивільного суду касаційні скарги без додержання умови щодо попереднього 
оскарження судового рішення в апеляційному порядку. Інколи такі звернення з касацій-
ними скаргами мають ознаки зловживання процесуальними правами та спроби домогти-
ся скасування в касаційному порядку рішення суду апеляційної інстанції за відсутності 
інших правових доводів щодо його незаконності та необґрунтованості, незважаючи на 
те, що згадана норма є чіткою» [10].

Касаційні скарги такого роду, які подані громадянами особисто, важко розцінювати 
як зловживання процесуальними правами. Це пояснюється тим, що вищезазначена умова 
не визначалася відповідною нормою у редакції ЦПК України 2004 року. Втім, якщо каса-
ційні скарги в інтересах таких осіб подані адвокатами (при умові додавання до касацій-
ної скарги документів, що підтверджують їх повноваження), може виникнути питання 
відповідної реакції суду щодо додержання стороною й її представником умови непри-
пустимості зловживання процесуальними правами (ст. 44 ЦПК).

Звичайно, процесуальне вирішення питання в разі помилкового чи несумлінного 
підходу учасників справи до використання права на касаційне оскарження новим ЦПК 
України передбачено, адже відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 396 ЦПК України суд касаційної 
інстанції закриває касаційне провадження, якщо «після відкриття касаційного прова-
дження за касаційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом першої чи 
апеляційної інстанції питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, вста-
новлено, що судовим рішенням питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки 
такої особи не вирішувалося» [5].

«Водночас відкриття касаційного провадження вимагає використання ресурсів суду 
касаційної інстанції: виготовлення процесуальних документів, проведення розгляду 
справи, її витребування та повернення до суду першої інстанції тощо. Тому учасникам 
справи краще скористатися своїм правом на касаційне оскарження у порядку, передбаче-
ному ЦПК України.

Окремо слід виділити інший аспект права на касаційне оскарження осіб, які не брали 
участь у справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси та 
(або) обов’язки. Така особа відповідно до ч. 12 ст. 272 ЦПК України може отримати в 
суді, який розглядав справу як суд першої інстанції, копію рішення, що є в матеріалах цієї 
справи, ухваленого судом будь-якої інстанції» [10].

Як зазначалося у попередніх дослідженнях автора, «після цього, на нашу думку, не-
обхідним є додержання декількох умов. Крім порушення питання про поновлення строку 
на касаційне оскарження, слід навести у касаційній скарзі доводи на підтвердження того, 
що суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси та (або) обов’язки; додати до 
касаційної скарги письмові матеріали на підтвердження вказаних фактів та зазначити 
обставини, за яких особі стало відомо про судове рішення у справі, дату одержання та-
кого рішення та подати касаційну скаргу у тридцятиденний строк з дня його одержання. 
Наведення зазначених обставин у касаційній скарзі цілком узгоджується з вимогами ст. 
392 ЦПК України щодо форми і змісту касаційної скарги» [10].

«При цьому слід виходити із того, що відповідно до ч. 1 ст. 389 ЦПК України право 
касаційного оскарження мають учасники справи, а також особи, які не брали участі у 
справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки. 
На нашу думку, за змістом цієї статті право касаційного оскарження мають також особи, 
які не брали участі у справі, проте ухвалене судове рішення завдає їм шкоди, що виража-
ється в несприятливих для них наслідках, а не тільки особи, щодо якої прямо висловлено 
певні приписи в резолютивній чи висновки в мотивувальній частинах рішення» [10].
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Однак можемо відзначити, що «правниками висловлюються й інші підходи до визна-
чення кола таких осіб. Зокрема деякі науковці і практики вважають, що право касаційно-
го оскарження мають особи, які не були залучені до участі у справі, але щодо яких прямо 
зазначено у мотивувальній чи резолютивній частинах рішення. Тобто, судове рішення 
є таким, що прийняте про права та обов’язки особи, яка не була залучена до участі у 
справі, лише якщо в мотивувальній чи резолютивній частині рішення містяться висновки 
суду про її права та обов’язки» [10].

Такий підхід, на нашу думку, в деяких конкретних випадках може призвести до пору-
шень прав осіб, які жодним чином не згадані в судовому рішенні, однак судове рішення 
завдає їм шкоди, що виражається в несприятливих для них наслідках (позбавляє права 
на майно, створює обов’язки). Адже такі випадки можуть мати місце за умови, якщо 
незалучення осіб до участі у справі відбулося через свідоме замовчування чи прихову-
вання деяких фактів учасниками справи, а відповідно – відсутності у суду можливості їх 
перевірити або внаслідок неповного з’ясування судом обставин, що мають значення для 
справи.

Слід звернути увагу на положення п. 1. ч. 3 ст. 394 Кодексу, в якій встановлено, що 
«незалежно від поважності причин пропуску строку на касаційне оскарження суд каса-
ційної інстанції відмовляє у відкритті касаційного провадження у разі, якщо касаційна 
скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішен-
ня, крім декількох випадків, одним із яких є саме подання касаційної скарги особою, не 
повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив 
рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки» [5].

На нашу думку, умова щодо обов’язковості звернення до суду касаційної інстанції зі 
скаргою на рішення суду першої інстанції особою, «яка не брала участі у справі, якщо 
суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, лише після його 
перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою» [5], передбачена ч. 4 ст. 
389 ЦПК України, обмежує конституційне право особи на судовий захист і не відповідає 
принципу судової економії у тих випадках, коли питання про її права, свободи, інтереси 
чи обов’язки вирішено лише судом апеляційної інстанції.

Наголошуємо, що це стосується випадків, коли права, свободи, інтереси та (або) 
обов’язки особи зазнали порушень в суді апеляційної інстанції. По-перше, рішення суду 
першої інстанції може не порушувати права такої особи. По-друге, особа дізнається про 
рішення апеляційної інстанції, яким вирішено питання про її права, свободи, інтереси 
та (або) обов’язки, яке набирає законної сили негайно після його проголошення, і може 
бути виконане за час, поки оскаржується рішення суду першої інстанції, яке її права, 
свободи, інтереси та (або) обов’язки не порушує.

Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, 
інтереси та (або) обов’язки у разі її залучення до участі у справі, у разі скасування су-
дом касаційної інстанції рішення з переданням справи для продовження розгляду судом 
першої або апеляційної інстанцій може набути процесуальний статус учасника справи і 
вступити у справу як третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, 
або може бути залучена як відповідач.

Науковцями зверталася увага на те, що «поширення рішення суду на осіб, які не бра-
ли участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки, є винятковим 
і викликане тим, що під час розгляду цивільної справи та ухвалення рішення суду було 
невідомо про пов’язаність таких осіб із особами, які брали участь у справі, спільними 
правами та обов’язками у правовідношенні, щодо якого здійснюється судовий розгляд, 
або права та обов’язки таких осіб виникли не у зв’язку із ухваленням рішення суду, а 
через зміни у правах та обов’язках інших осіб або визнання юридичного факту» [7, с. 4]

Такі випадки непоодинокі в судовій практиці у разі, коли судовими рішеннями 
в порушення нормативного регулювання підміняється діяльність державних інсти-
туцій, наприклад, щодо оформлення, реєстрації, права власності, введення об’єкта в 
експлуатацію.
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Слід згадати, що можливість оскаржити судове рішення особами, які не бра-
ли участі у справі, у якому суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та 
(або) обов’язки, запроваджена у законодавство Законом України «Про внесення змін до 
Цивільного процесуального кодексу України» від 7 березня 2002 р., який набрав чиннос-
ті 4 квітня 2002 р. [3]. Цим Законом було внесено зміни до окремих статей ЦПК України 
і передбачено, що: 1) сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також прокурор 
і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання щодо їх прав і обов’язків, 
мають право оскаржити у касаційному порядку рішення і ухвали, постановлені судом 
першої інстанції, які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції, а також ухвали 
і рішення суду апеляційної інстанції (ст. 310); касаційна скарга, касаційне подання про-
курора подається протягом одного місяця з дня проголошення ухвали або рішення суду 
апеляційної інстанції (ст. 321).

Таким чином, починаючи з 04 квітня 2002 р. касаційне оскарження судових рішень, 
постановлених судами першої інстанції, стало можливим лише за умови, якщо такі рі-
шення були предметом розгляду суду апеляційної інстанції. Запровадження цього пра-
вила було пов’язане із «малою» судовою реформою, утворенням апеляційних судів, на-
буттям ними повноважень щодо ухвалення рішення по суті спору.

Як бачимо, історія такого законодавчого регулювання касаційного оскарження рі-
шень судів особою, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, 
інтереси та (або) обов’язки, є порівняно нетривалою, однак вона свідчить про необхід-
ність удосконалення законодавства.

Слід зауважити, що такі саме за змістом норми, як у ч. 4 ст. 389 ЦПК України, міс-
тяться у ч. 4 ст. 287 ГПК України та ч. 6 ст. 328 КАС України.

Так, ч. 4 ст. 287 ГПК України передбачає, що «особа, яка не брала участі у справі, 
якщо суд вирішив питання про її права, інтереси та (або) обов’язки, має право подати ка-
саційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за 
її апеляційною скаргою. Після відкриття касаційного провадження за касаційною скар-
гою особи, яка не брала участі у справі, але суд вирішив питання про її права, інтереси та 
(або) обов’язки, така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні 
обов’язки учасника справи» [1; 2; 5].

Щодо конституційності цієї норми до Конституційного Суду України було подано 
скаргу, за розглядом якої Ухвалою Першої колегії суддів другого сенату Конституційного 
Суду України від 4 жовтня 2018 р. «Про відмову у відкритті конституційного прова-
дження у справі за конституційною скаргою товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Племінний завод «Біловодський» щодо відповідності Конституції України (кон-
ституційності) положень частини четвертої статті 287 Господарського процесуального 
кодексу України» було відмовлено у відкритті конституційного провадження на підста-
ві п.п. 1, 4 ст. 62 Закону України «Про Конституційний Суд України» – звернення до 
Конституційного Суду України неналежним суб’єктом; неприйнятність конституційної 
скарги [4].

У конституційній скарзі, як зазначено у згаданій Ухвалі, стверджується, що вказа-
ні положення ГПК України не відповідають ч. 1 ст. 8, ч.ч. 2, 5 ст. 55, п. 8 ч. 2 ст. 129 
Основного Закону України.

«Обґрунтовуючи свої твердження, автор клопотання зазначає, що положення ч. 4 
ст. 287 Кодексу імперативно забороняють оскаржити безпосередньо до суду касаційної 
інстанції рішення суду апеляційної інстанції, в якому вирішені питання про права та 
обов’язки особи, незалученої до участі у справі, а вимагають оскаржити спочатку рішен-
ня суду першої інстанції» [4].

Дослідження згаданої Ухвали Конституційного Суду України свідчить про те, що 
конституційна скарга не була розглянута по суті. У рішенні зазначається, що суб’єкт пра-
ва на конституційну скаргу не підтвердив повноваження свого представника, а, отже, й 
свого права на звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою, 
а також те, що ТОВ «Племінний завод «Біловодський» пропустило строк подання кон-
ституційної скарги.
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Проте незалежно від того, що конституційна скарга не була розглянута, порушені у 
ній питання свідчать про їх актуальність та про потребу в удосконаленні законодавчого 
регулювання права особи, яка не брала участі у справі, у якій суд вирішив питання про її 
права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, на касаційне оскарження.

На нашу думку, неоскарження особою, яка не брала участі у справі, у якій суд ви-
рішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, рішення суду першої 
інстанції, не повинно означати заборону на касаційне оскарження судового рішення апе-
ляційної інстанції для осіб, які не брали участі у справі, у якому суд вирішив питання про 
їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.

Висновки. Для забезпечення права на судовий захист осіб, які не брали участі у 
справі, якщо у рішенні суду апеляційної інстанції вирішене питання про їх права, інтер-
еси та (або) обов’язки, процесуальні кодекси потребують змін. 

Ми пропонуємо таку редакцію ч. 4 ст. 389 ЦПК України:
«4. Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд першої інстанції вирішив питання 

про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на 
судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною 
скаргою.

У разі, якщо питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, особи, яка не 
брала участі у справі, вирішені судом апеляційної інстанції, така особа має право подати 
касаційну скаргу на судове рішення апеляційної інстанції.

Після відкриття касаційного провадження за касаційною скаргою особи, яка не брала 
участі у справі, але суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, 
така особа користується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасни-
ка справи».

Підсумовуючи, слід зазначити, що питання законодавчого регулювання здійснення 
особами, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свобо-
ди, інтереси та (або) обов’язки, права на касаційне оскарження судових рішень не об-
межується викладеним. Окремої уваги потребує проблема зміни процесуального статусу 
таких осіб.
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЛИЦ,  
НЕ УЧАСТВОВАВШИХ В ДЕЛЕ

Резюме
Статья посвящена проблемам осуществления права на кассационное обжалование 

судебных решений лицами, которые не принимали участия в деле, если суд решил во-
прос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях. Согласно ч. 1 ст. 352 ГПК 
Украины участники дела, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос 
об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в 
апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично.

Однако в случае, если судом первой инстанции не был решен вопрос о правах, сво-
бодах, интересах и (или) обязанностях лица, не принимавшего участия в деле, а такой 
вопрос был решен лишь апелляционным судом, все равно такое лицо обязано обра-
титься с апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции. Доказывается, 
что в таком случае полному осуществлению права на кассационное обжалование лица, 
не принимавшего участия в деле, будет способствовать изменение законодательства. 
Следует предусмотреть возможность обжаловать решение суда апелляционной инстан-
ции, в котором решены вопросы о правах, свободах, интересах и (или) обязанностях 
лиц, не участвовавших в деле, непосредственно в суд кассационной инстанции.

Ключевые слова: право на кассационное обжалование; апелляционное обжалова-
ние судебных решений; лицо, не принимавшее участия в деле.
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Supreme Court
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PROBLEMS TO RESPECT RIGHTS AND INTERESTS OF PERSONS 
WHO HAVE NOT PARTICIPATED IN A CASE

Summary
The article is devoted to problems of exercising a right on cassation appeal of court 

decisions by persons who have not participated in a case if a court has decided an issue on 
their rights, freedoms, interests and (or) duties.

According to the first paragraph of article 352 of the Civil Procedure Code of Ukraine, 
participants of a case, as well as persons who have not participated in the case, if a court has 
decided an issue on their rights, freedoms, interests and (or) duties, have a right to appeal in 
appellate court against a decision of the first instance court in whole or in part.

However, if a court of the first instance has not decided an issue on rights, freedoms, 
interests and (or) duties of a person who has not participated in a case, and such an issue has 
been decided only by an appellate court, this person is still obliged to address with appellate 
appeal against a decision of the first instance court. It is proved that amendment of legislation 
in this situation will contribute to full exercise of a right to cassation appeal of a person who 
has not participated in a case. It should be possible to appeal directly to the cassation court 
against decision of appellate court which has decided an issue on the rights, freedoms, interests 
and (or) duties of persons who have not participated in a case.

Key words: right to cassation appeal; appellate appeal of court decisions; a person 
who has not participated in a case.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ДІТЕЙ НА УТРИМАННЯ: 
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА

У статті досліджено особливості деяких новел сімейного законодавства України 
в частині посилення захисту права дитини на належне утримання. Зокрема, мова йде 
про більш суворі правила дотримання батьками обов’язку з утримання дитини шляхом 
встановлення приписів, що обмежують право батьків на вирішення питання про виїзд 
дитини за кордон. На думку автора, зазначені зміни сприятимуть більш оптимальному 
виконанню батьками своїх обов’язків з утримання дітей. Проаналізовано судову прак-
тику щодо оцінки обставин, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів, 
при вирішенні питання про їх зміну у разі необхідності участі батьків у додаткових ви-
тратах на дитину.

Ключові слова: утримання дитини; аліменти; додаткові витрати на дитину; права 
та обов’язки батьків; позбавлення батьківських прав.

Постановка проблеми. Кожна дитина потребує фінансової та емоційної підтрим-
ки батьків. Навіть коли батьки не живуть разом, важливо, щоб їх зусилля були направ-
лені на підтримку своєї дитини. Підтримка матеріального характеру може відбуватися 
по-різному – щомісячною сплатою аліментів, періодичною оплатою витрат медичного 
обслуговування, освітніх послуг та інших навчальних витрат тощо. Розмір аліментів 
може модифікуватися залежно від обставин сім’ї, в якій проживає дитина, а також фі-
нансового стану особи, яка сплачує аліменти. Це, зокрема, фактичний дохід або мож-
ливість отримання доходу батьків, перевірена вартість медичних витрат, перевірені ви-
трати на догляд за дитиною, будь-яке інше питання, яке, на думку батьків, стосується 
змін щодо зобов’язання стосовно підтримки дитини. На жаль, не всі з батьків добро-
вільно виконують свій обов’язок із надання утримання дитині, і до змін, внесених у 
СК України у 2018 р., законодавство майже не містило важелів примусу батьків до 
виконання згаданого обов’язку.

З реформуванням окремих норм сімейного законодавства, що врегульовує право-
відносини з утримання дітей, виникла необхідність в перегляді усталених поглядів на 
здійснення права і реалізацію обов’язку батьків надавати дітям утримання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх монографічних публіка-
цій, присвячених правовим питанням стягнення аліментів на утримання дитини, слід 
назвати роботи О. О. Дерій, метою якої визначено вироблення обґрунтованого нау ково-
практичного підходу до вирішення проблем у сфері регламентації аліментних прав та 
обов’язків як нотаріусом, так і судом, а також забезпечення їх належного як добро-
вільного, так і примусового виконання державною виконавчою службою [9] та Т. С. 
Андрущенко, метою якої названо розробка теоретичних засад процедури нотаріально-
го посвідчення аліментного договору як інструмента правового регулювання відповід-
них сімейних правовідносин [6].

Метою статті є викладення результатів аналізу останніх змін законодавства 
України, що визначає право дитини на утримання, формування рекомендацій щодо 
його практичного застосування, постановки проблеми для теоретичного перегляду 
усталених поглядів на поняття сімейно-правових санкцій.

Виклад основного матеріалу. До сьогодні точаться спори щодо змісту понять 
«утримання дитини», «аліменти на дитину», «аліментне зобов’язання». Так, З. В. Ро-
мовська, визначає, що «аліментне зобов’язання – це не тільки обов’язок однієї сторо-
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ни. Це насамперед правовідносини, в яких обов’язку однієї сторони кореспондує право 
іншої. Аліментні зобов’язання можуть бути визначені як правовідносини, в яких одна 
сторона зобов’язана за наявності умов, передбачених законом, утримувати іншу сторо-
ну – члена своєї сім’ї чи родича, а остання може вимагати виконання даного обов’язку» 
[10, с. 74]. Так, праву дитини на утримання кореспондує обов’язок батьків утримувати її.

Науковцями відзначається, що законодавець не розрізняє поняття «утримання» та 
«аліменти» і застосовує їх як синоніми (ст. ст. 75, 78 СК України). Так, Л. В. Афанасьєва 
пропонує розглядати аліменти як матеріальну допомогу, що надається в силу закону по-
дружжю, дітям, родичам, своякам, фактичним вихователям (вихованцям). Ця допомога 
може надаватись як у добровільному, так і в примусовому порядку [7, с. 5]. А Л. В. Са-
пей ко висловлено припущення, що «Підвищення рівня соціального захисту громадян 
має вплинути на поступове скасування інституту аліментних зобов’язань інших членів 
сім’ї» [11, с. 57]. 

Витрати на утримання та виховання дитини зазвичай визначаються за формулою, 
яка складається з основних видів витрат, таких, як харчування, житло та одяг. Однак 
фактичні витрати на родину можуть відрізнятися від багатьох факторів, від потреб кон-
кретної сім’ї, стану здоров’я того з батьків, з ким проживає дитина, і стану здоров’я 
дитини. Часто «витрати на дитину» можна віднести до оціночних понять. Наприклад, 
змінюється розмір комунальних платежів, вартість оренди житла, яке винаймає той з 
батьків, з ким проживає дитина, однак розмір аліментів залишається незмінним. В ін-
шому випадку квартира, де проживає один з батьків і дитина (діти), може здаватися 
надмірно маленькою, і в цьому випадку сім’я переїжджає більшого помешкання за 
більш високими цінами. Всі ці обставини можуть впливати на розмір аліментів, то ж 
батьки за домовленістю між собою, або за рішенням суду можуть змінити розмір алі-
ментів. Для застосування сімейно-правових санкцій існують досить широкі межі суд-
дівського розсуду, при цьому суд має виходити з необхідності захисту інтересів дітей. 
Так, якщо зміна розміру аліментів відбувається у судовому засіданні, то суд, відповідно 
до ст. 182-184, 192 та інших статей СК України, має оцінювати всі обставини, перш ніж 
прийняти рішення про призначення або зміну аліментів. Обов’язки з утримання дітей 
закон однаково покладає на обох батьків, але їх внесок в зміст цього поняття в різні 
періоди життя може бути нерівним.

03 липня 2018 р. було прийнято Закон України № 2475-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для поси-
лення захисту права дитини на належне утримання», який набрав чинності 28 серпня 
2018 р. (далі – Закон України № 2475-VII) [3], яким внесено зміни до низки законо-
давчих актів. Метою цього Закону визначено: створення економічних передумов для 
подальшого вдосконалення механізму забезпечення конституційного права дітей на до-
статній життєвий рівень та покращення матеріального забезпечення дітей у випадках, 
якщо батьки не дійшли згоди щодо способу утримання дітей і такий спосіб утримання 
дітей вирішується судом. 

Передумовою прийняття цього закону стала безпрецедентна кількість невиконаних 
судових рішень за позовами про стягнення аліментів, а також рішень про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України. У пояснювальній записці до Закону 
України № 2475-VII зазначено, що станом на 1 вересня 2017  року існує 539 тис. ви-
конавчих документів про стягнення аліментів.

Батьки-боржники, які безпідставно не сплачують аліменти, які зловживають пра-
вом батьків і чинять перешкоди у виїзді дитини за кордон з метою відпочинку, навчання, 
участі у змаганнях тощо, чинять протиправно, не виконують або виконують неналежно 
покладені на них обов’язки і зловживають своїми правами. Адже протиправність пове-
дінки в сімейному праві може виявлятися також і в здійсненні сімейних прав всупереч 
їх призначенню, на шкоду дитині. Ефективним засобом впливу на неналежне виконан-
ням сімейно-правових обов’язків батьків є заходи юридичної відповідальності, перед-
бачені законодавством.
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Згаданим вище законом змінено ч. 5 ст. 157 «Вирішення батьками питань щодо 
виховання дитини» СК України саме в частині санкцій, що застосовуються до недо-
бросовісних батьків. Причому ця частина статті з’явилась у Кодексі менше року тому 
(відповідно до Закону № 2234-VIII від 07.12.2017 [2]) і вже зазнала змін. Наведемо її.

«Той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки 
та піклування підтверджено місце проживання дитини, крім того з батьків, до якого 
застосовуються заходи примусового виконання рішення про встановлення побачення 
з дитиною та про усунення перешкод у побаченні з дитиною, самостійно вирішує пи-
тання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з 
метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових 
виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, 
туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дити-
ни за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та у разі, якщо йому 
відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує 
батьківські обов’язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про 
тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду, державу прямування та відпо-
відний часовий проміжок перебування у цій державі.

Той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки 
та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішує питання 
тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та більше з метою ліку-
вання, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, 
учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, 
дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, 
у тому числі у складі організованої групи дітей, у разі:

1) наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує 
суму відповідних платежів за чотири місяці, підтвердженої довідкою про наявність за-
боргованості зі сплати аліментів;

2) наявності заборгованості зі сплати аліментів, підтвердженої довідкою про на-
явність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму від-
повідних платежів за три місяці, якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з 
інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, 
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогема-
тологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цу-
кровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 
ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує транспланта-
ції органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим 
лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку 
та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та належно 
виконує батьківські обов’язки, не має заборгованості зі сплати аліментів, звертається 
рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з батьків, з яким про-
живає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі України з метою лікування, 
навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнів-
ських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, до-
слідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у 
тому числі в складі організованої групи дітей.

У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально посвідченої 
згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою, у десятиденний строк з момен-
ту повідомлення про вручення рекомендованого листа, той із батьків, хто проживає 
окремо від дитини та у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів, має право 
звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди 
другого з батьків.
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Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів видається органом дер-
жавної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом» 
[8].

Як бачимо, тому з батьків, з ким проживає дитина, надано право самостійно ви-
рішувати питання тимчасового виїзду за межі України на строк до одного місяця та 
більше при таких умовах: 

1) наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, якщо її сукуп-
ний розмір перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (підтверджується 
довідкою про наявність заборгованості зі сплати аліментів);

2) наявність у другого з батьків заборгованості зі сплати аліментів, якщо її сукуп-
ний розмір перевищує суму відповідних платежів за три місяці, якщо аліменти спла-
чуються на утримання дитини, яка хворіє на низку серйозних захворювань, та дитини 
з інвалідністю (підтверджується довідкою про наявність заборгованості зі сплати алі-
ментів) [2]. 

Водночас, право батьків-боржників вирішувати питання про пересування дитини 
в межах країни і поза її межами обмежується. Вже майже рік норма ч. 5 ст. 157 СК 
України застосовується судами і непокоїть боржників зі сплати аліментів, тих, хто ви-
користовує своє право на надання згоди на виїзд дитини за кордон, як елемент шантажу 
на другого з батьків тощо.

Загалом санкції сімейного права сконструйовані таким чином, що мають на меті за-
хист дитини, а не відповідальність батьків. Вони спонукають недобросовісних батьків 
виконувати свої обов’язки і обмежують їх у зловживанні їхніми правами. У всіх випад-
ках, коли вирішуються спори щодо дітей, застосування тих чи інших санкцій обумов-
люється насамперед інтересами дітей і не є просто наслідком формального порушення 
правових норм. Водночас виконання приписів ч. 5 ст. 157 СК України забезпечується 
не тільки заходами захисту порушеного права дитини, а й адміністративно-правовими 
заходами, які полягають у певному обмеженні прав батьків-боржників і примусово-
му виконанні ними батьківських обов’язків. Аналізована норма є яскравим прикладом 
тези про те, що правові санкції слід поділяти на заходи юридичної відповідальності і 
заходи захисту.

Заборгованість за аліментами тягне для боржника несприятливі наслідки. Так, ст. 
9 Закону України № 2475-VII передбачає внесення інформації про осіб, які мають за-
боргованість за аліментами в Єдиний реєстр боржників – «систематизовану базу даних 
про боржників, що є складовою автоматизованої системи виконавчого провадження 
та ведеться з метою оприлюднення в режимі реального часу інформації про невико-
нані майнові зобов’язання боржників та запобігання відчуженню боржниками майна. 
Відомості про боржників, включені до Єдиного реєстру боржників, є відкритими та 
розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України» [1]. Станом на 
25 березня 2019 р. кількість записів в реєстрі в категорії «Заборгованість по аліментам» 
становила 167 812 осіб. 

Внесення особи, яка має заборгованість з виплати аліментів, в Єдиний реєстр борж-
ників, зумовлює низку складнощів для неї. Так, відповідно до ч. 9 ст. 71 Закону України 
«Про виконавче провадження» «за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукуп-
ний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці, державний ви-
конавець виносить вмотивовані постанови: 1) про встановлення тимчасового обмежен-
ня боржника у праві виїзду за межі України – до погашення заборгованості зі сплати 
аліментів у повному обсязі; 2) про встановлення тимчасового обмеження боржника у 
праві керування транспортними засобами – до погашення заборгованості зі сплати алі-
ментів у повному обсязі; 3) про встановлення тимчасового обмеження боржника у пра-
ві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, 
пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими 
чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, – 
до погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі; 4) про встановлення 
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тимчасового обмеження боржника у праві полювання – до погашення заборгованості зі 
сплати аліментів у повному обсязі» [1].

Зокрема, на виконання п. 1 ч. 9 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» 
і відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724) у разі наявності в 
Єдиному реєстрі боржників таких відомостей уповноважена службова особа підрозді-
лу охорони державного кордону відмовляє їй у перетинанні державного кордону [4].

Виникнення спорів щодо сплати аліментів може свідчити про непорозуміння між 
батьками, нерозуміння ними свого обов’язку щодо утримання дитини. Запроваджені 
Законом України № 2475-VII санкції щодо батьків, які мають заборгованість зі сплати 
аліментів, зокрема тих, хто має автотранспортний засіб, виїжджає за кордон, за свід-
ченнями нотаріусів, медіаторів, адвокатів, зумовила те, що батьки-боржники вчаться 
домовлятися з іншим з батьків, вимушено починають усвідомлювати значення відпо-
відального батьківства. Водночас, практика виявила суперечливі положення законо-
давства, що врегульовує питання утримання дітей. Так, почастішали спори між тим з 
батьків, з ким проживає дитина, і іншим, який позбавлений батьківських прав, щодо 
утримання спільної дитини.

За ст. 180 СК України батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею 
повноліття. Згідно з ч. 1 ст. 199 СК України, якщо повнолітні дочка, син продов жують 
навчання і у зв’язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утри-
мувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати ма-
теріальну допомогу.

Стаття 166 СК України, визначаючи правові наслідки позбавлення батьківських 
прав, водночас у ч. 2 і 3 встановлює, що «особа, позбавлена батьківських прав, не звіль-
няється від обов’язку щодо утримання дитини. При задоволенні позову щодо позбав-
лення батьківських прав суд одночасно приймає рішення про стягнення аліментів на 
дитину. У разі якщо мати, батько або інші законні представники дитини відмовляються 
отримувати аліменти від особи, позбавленої батьківських прав, суд приймає рішення 
про перерахування аліментів на особистий рахунок дитини у відділенні Державного 
ощадного банку України та зобов’язує матір, батька або інших законних представників 
дитини відкрити зазначений особистий рахунок у місячний строк з дня набрання за-
конної сили рішенням суду» [5].

Таким чином, СК України оперує поняттями «дитина» і «повнолітні дочка, син». 
Суди по-різному вирішують спори, виходячи з тлумачення цих понять. Ми вважаємо, 
що вірною є та позиція судів, в якій ч. 2 і 3 ст. 166 СК України застосовують з ура-
хуванням правового статусу особи як «дитини», визначеного ст. 6 СК України, який 
особа втрачає з досягненням вісімнадцяти років. А тому обов’язок батьків утримувати 
повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання, визначений ст. 199 СК України, до 
досягнення ними двадцяти трьох років, не виникає у батьків, позбавлених батьківських 
прав. Це цілком відповідає принципу, закладеному у ст. 51 Конституції України, відпо-
відно до якого батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття, а повнолітні діти 
зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Такий підхід узгоджується 
зі ст. 202 СК України, відповідно до якої, за загальним правилом, повнолітні дочка, син 
зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної до-
помоги. Однак, відповідно до ч. 2 цієї статті, якщо мати, батько були позбавлені бать-
ківських прав і ці права не були поновлені, обов’язок утримувати матір, батька у дочки, 
сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.

Висновки. Законодавчі новели щодо забезпечення права дитини на утримання, слід 
оцінити позитивно. Водночас, їх цілковита новизна для українського законодавства по-
требує від законодавця додаткового перегляду законодавства щодо утримання дітей, 
від судів – узагальнення судової практики, а від науковців – теоретичного осмислення.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ:  
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Резюме
В статье исследованы особенности некоторых новелл семейного законодательства 

Украины в части усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание. В част-
ности, речь идет о более строгих правилах соблюдения родителями обязанностей по 
содержанию ребенка путем установления предписаний, ограничивающих право роди-
телей на решение вопроса о выезде ребенка за границу. По мнению автора, указанные 
изменения будут способствовать более оптимальному выполнению родителями своих 
обязанностей по содержанию детей. Проанализирована судебная практика по оценке об-
стоятельств, учитывающихся судом при определении размера алиментов, при решении 
вопроса об их изменении в случае необходимости участия родителей в дополнительных 
расходах на ребенка.

Ключевые слова: содержание ребенка; алименты; дополнительные расходы на ре-
бенка; права и обязанности родителей; лишение родительских прав.
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ENSURING OF THE CHILDREN RIGHTS ON MAINTENANCE: 
LEGISLATIVE NOVELTIES

Summary
The article represents research on the peculiarity of some novelties of the family 

legislation of Ukraine in the part of protection strengthening of right of the child on proper 
custody. In particular, there is the question of more severe rules of observance the obligations 
by parents to maintain the child by the way of prescriptions establishment, which abridge 
rights of parents on resolving the issue about departure of the child abroad. On the author’s 
mind, indicated changes will promote more optimal discharge by parents of their duty on 
child support maintenance. The court practice concerning circumstances estimation which are 
taking into consideration by the court in alimony amount establishment, in the determination 
the issue of its change in case of necessity of parents participation in additional expenses for 
the child, are analysed.

Key words: child support maintenance, alimony, additional expenses for the child, 
paternal rights and duties, deprivation of parental rights.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБЛЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено вивченню передумов розроблення електронного кримінального 
провадження в Україні та встановленню їх взаємозв’язку. Досліджено як передумови, 
що пов’язані з інформаційно-технічним прогресом, так і ті, які викликані актуальними 
потребами кримінального процесу. Завдяки цьому окреслено подальші напрями роз-
робки електронного кримінального провадження. 

Ключові слова: кримінальний процес, електронне кримінальне провадження, 
електронний документ, е-урядування, інформаційні системи.

Постановка проблеми. Прогрес у розвитку інформаційних технологій зумовлює 
всеосяжний перехід до процесу створення, фіксування та передачі інформації в елек-
тронному просторі. Доступність електронних інформаційних систем та мережевих тех-
нологій протягом останніх років активно впливає на їх використання правоохоронними 
органами та органами судової гілки влади. Наразі в Україні гостро постає питання про 
необхідність розробки електронного кримінального провадження. Вивчення передумов, 
що визначають цю необхідність, допоможе в подальшому провести ґрунтовне дослі-
дження проблем розробки електронного кримінального провадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо використання електро-
нних інформаційних технологій в кримінальному процесі досліджували такі вітчизняні 
науковці як А. Б. Антонюк, В. В. Білоус, Ю. Ю. Орлов, А. В. Столітній, С. С. Чернявський 
та інші вчені. Однак, питання передумов розроблення електронного кримінального про-
вадження в Україні та їх взаємозв’язок недостатньо досліджено.

Метою статті є визначення передумов розроблення електронного кримінального 
провадження в Україні задля покращення ефективності кримінального процесу.

Виклад основного матеріалу. Стрімкий науково-технічний прогрес як в Україні, так 
і в світі стимулює поступовий перехід кримінального провадження в електронну сферу.

Так, 13.03.2018 р. Генеральним прокурором України видано наказ № 41 «Про утво-
рення робочої групи з розробки заходів щодо запровадження електронного криміналь-
ного провадження» [9]. Метою видання наказу є забезпечення єдності інформаційного 
поля органів кримінальної юстиції та підвищення ефективності взаємодії між сторонами 
кримінального провадження. Однак, кінцевою метою є саме запровадження електронно-
го кримінального провадження.

Для розуміння завдань, які необхідно досягнути на шляху до розробки та впрова-
дження електронного кримінального провадження в Україні, вкрай важливо дослідити 
передумови, що визначають необхідність такого розроблення. Адже, виходячи з умов, 
за яких розвивається сучасна правоохоронна діяльність та кримінальне судочинство, а 
також враховуючи потреби, які передували початку розробки електронного криміналь-
ного провадження, можливо вірно визначити не лише напрямки його розроблення, але й 
окреслити основоположну концепцію електронного кримінального провадження.

1. Запровадження електронного документообігу в Україні. Розвиток інформаційних 
технологій в державі дав поштовх для створення та впровадження систем електронного 
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документообігу. В країні розповсюджується використання електронних документів та 
систем, які забезпечують їх обіг як в приватному секторі, так і в державних органах та 
установах. 

Початок впровадження електронного документообігу в Україні пов’язаний з прий-
няттям Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 
22.05.2003 р. [8] та Закону України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. [7]. 

Законодавче регулювання та регламентація процесу електронного документообігу на 
фоні розвитку інформаційних технологій та інформаційно-комунікаційних засобів спри-
яють поступовому впровадженню в державних органах вказаної системи.

У правоохоронних органах та органах судової влади обсяг річного документообігу 
обчислюється десятками тисяч документів [13]. Зокрема, це стосується і кримінального 
провадження, основу якого становлять документи – графічне відображення прийнятих 
процесуальних рішень, результатів слідчих дій, зібраних доказів, судових рішень. В епоху 
технічного прогресу фіксування кримінального процесу на паперових носіях морально 
застаріло. Кримінальний процес найбільш чутливий до швидкості обміну інформацією, 
що впливає на його ефективність, результативність здійснення досудового розслідування 
та судового слідства. Застарілі методи обміну інформацією за допомогою паперу, часові 
розбіжності в здійсненні слідчої дії чи прийняття процесуального рішення з моментом 
їх документальної фіксації, що досить часто викликає неможливість достовірного вста-
новлення моменту виникнення юридичного факту, – все це перешкоджає темпу розвитку 
кримінального процесу, який суттєво відстає від розвитку інформаційного суспільства.

Нагальна необхідність переведення документування кримінального провадження 
в електронний сегмент є базовою передумовою розробки електронного кримінального 
провадження. 

2. Формування електронного врядування України. На сьогодні електронний докумен-
тообіг є основою діяльності багатьох установ, організацій, органів державної влади. Це 
призвело до подальшого розвитку інформаційних технологій у сфері надання адміністра-
тивних послуг, в тому числі за допомогою Інтернет технологій.

Елементи електронного врядування (далі – е-урядування) в нашій державі почали 
зароджуватись на початку ХХІ століття з розповсюдженням засобів для електронної 
взаємодії між владою та суспільством (e-mail, картки для електронних звернень тощо) 
[5, с. 124]. Цілеспрямований розвиток е-урядування в Україні розпочався зі створення 
Державного агентства з питань електронного урядування України (далі – Держагенство). 
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 492 затверджено положення 
про Держагенство [10].

Внаслідок розвитку е-урядування в нашій державі значно поширилось впровадження 
систем електронного документообігу в державних органах, переведено надання держав-
них адміністративних послуг в електронний формат. Крім того, створено Систему елек-
тронної взаємодії органів виконавчої влади, до якої наразі підключено 673 органи влади, 
установи, організації [13]. Ця система, окрім іншого, забезпечує обмін електронними 
документами між державними органами через мостові канали зв’язку.

Очевидно, що до цього процесу поступово підключаться правоохоронні органи дер-
жави. В рамках кримінального провадження важливе місце виділяється обміну докумен-
тами та інформацією між правоохоронними і судовими органами з одного боку, та між 
органами державної виконавчої влади і держателями державних реєстрів з іншого боку. 
Переведення таких процесів в площину електронного обміну з чітко регламентованою 
процедурою є лише питанням часу.

Крім того, в рамках розвитку е-урядування Кабінетом Міністрів України розпоря-
дженням від 20.09.2017 р. № 649-р схвалено Концепцію розвитку електронного уряду-
вання в Україні [12]. Відповідно до її положень, основними завданнями із забезпечення 
розвитку електронного урядування у базових галузях України є запровадження інформа-
ційно-телекомунікаційних систем підтримки прийняття управлінських рішень та авто-
матизації адміністративних процесів, у тому числі у сфері охорони прав і свобод людини. 
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Окремим положенням визначено запровадження єдиної інформаційної системи право-
охоронних органів.

Потреба в централізованому об’єднанні процесу обміну електронною інформацією 
та доступу до інформаційних систем в рамках кримінального процесу породжує необхід-
ність розробки електронного кримінального провадження.

3. Створення відомчих електронних інформаційно-комунікаційних систем. Наразі в 
правоохоронних органах України створено та впроваджено ряд систем, які дають по-
штовх для розробки електронного кримінального провадження. 

За даними А. В. Столітнього, «під час кримінального провадження використовується 
близько десяти «базових» та півсотні «допоміжних» таких систем [14, с. 188]. Основною 
системою обліку кримінальних проваджень в Україні виступає Єдиний реєстр досудо-
вих розслідувань (далі – ЄРДР). Він являє собою електронну базу даних, відповідно до 
якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних у 
кримінальному провадженні [11]. Фактично ЄРДР використовується для внесення відо-
мостей та обліку основної інформації про кримінальне правопорушення та правопоруш-
ника, а також про основні процесуальні рішення, прийняті протягом кримінального про-
цесу. Однак, він не являє собою повноцінну систему електронного провадження. Крім 
того, ЄРДР та решта інформаційно-комунікаційних систем правоохоронних органів не 
пов’язані між собою, а отримання та пересилання даних здійснюється вручну або в на-
півавтоматичному ненадійному режимі [14, с. 188].

Робота з паперовими документами стає дедалі малоефективною. Тому, в окремих ви-
падках правоохоронні органи створюють та впроваджують відомчі системи електронно-
го документообігу, які ніяким чином не пов’язані ні з ЄРДР, ні з іншими інформаційно-
аналітичними системами, що використовуються в кримінальному провадженні.

Хоча описані вище системи є розрізнені та не мають між собою належної взаємодії, 
проте досвід в їх розробці та використанні на практиці став підґрунтям та основою для 
подальшої розробки електронного кримінального провадження.

4. Розробка Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Ще однією 
передумовою розробки електронного кримінального провадження є започаткований 
декілька років тому процес розробки Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи (далі – ЄСІТС). Це – організаційно-технічна система, що забезпечує функціону-
вання електронного судочинства в Україні. 

Запровадження ЄСІТС передбачено Законом України «Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу Украї-
ни, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 
03.10.2017 р. № 2147-VIII [6]. У рамках роботи ЄСІТС передбачено функціонування ряду 
підсистем: єдиний контакт-центр судової влади України; єдина підсистема управління 
фінансово-господарськими процесами; офіційна електронна адреса (Електронний кабі-
нет); офіційний веб-портал «Судова влада України»; Єдиний державний реєстр судових 
рішень; підсистема «Електронний суд»; модуль «Автоматизований розподіл»; модуль 
«Судова статистика».

Підсистема «Електронний суд» забезпечує обмін електронними документами між 
учасниками судового процесу. А такий обмін, як зазначалось вище, є однією із функцій, 
яку має в себе включити електронне кримінальне провадження. І хоча використання да-
ної підсистеми в рамках кримінального процесу на нормативно-правовому рівні поки 
не регламентоване, однак це залишається лише питанням часу. І знову постає актуальне 
питання щодо функціонування системи обміну електронними документами по каналу 
«орган досудового розслідування – прокуратура – суд».

Крім того, Єдиний державний реєстр судових рішень – ще одна підсистема, яка 
сприяє розробці електронного кримінального провадження. Органи прокуратури повин-
ні мати доступ до повних текстів судових рішень в рамках електронного кримінального 
провадження. Це дасть змогу правоохоронному органу в повній мірі користуватись по-
вноваженнями щодо відслідковування судових рішень та належного реагування.
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5. Пожвавлення міжвідомчого обміну інформацією. Описані в попередніх пунктах 
процеси призводять до вжиття заходів не лише щодо внутрішньовідомчого обміну 
електронними документами та інформацією, але і до аналогічних змін і на міжвідом-
чому рівні.

У системі правоохоронних органів України рівень інформаційно-комунікаційного 
забезпечення відрізняється не лише між різними відомствами, але і на міжрегіональних 
рівнях всередині одного органу. Проте все частіше спостерігається поодиноке запрова-
дження локальних рішень щодо обміну електронними документами навіть на районних 
рівнях.

Обмін електронними документами та інформацією між судовими та правоохорон-
ними органами – найбільш чутлива проблема, оскільки гостро стоїть питання процесу-
альних строків, протягом яких повинен бути розглянутий документ. Часто такі строки 
обчислюються годинами, а тому миттєве направлення до суду електронного докумен-
ту для розгляду забезпечить дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу 
України.

Актуальним залишається питання концентрації доступу до інформаційних систем 
та баз даних, держателями яких є різні органи. Це стосується як внутрішніх баз органів 
кримінальної юстиції, так і баз органів виконавчої влади. Адже, доступ до відповідних 
реєстрів в рамках розслідування кримінального провадження забезпечить оперативне 
прийняття процесуальних рішень відносно осіб та майна. Такий доступ для органів до-
судового розслідування, прокуратури та суду можливо об’єднати в єдиній оболонці елек-
тронного кримінального провадження.

6. Необхідність у прийнятті комплексних рішень та аналізу інформації. Зростання 
обсягу кримінальних правопорушень в країні, зміна структури правопорушень, постійне 
збільшення кількості даних, які необхідно отримати та рішень, які необхідно приймати в 
рамках кримінального провадження призводить до збільшення документів та інформації, 
які правоохоронним органам необхідно обробляти, аналізувати і зберігати.

Зростає роль аналітичної діяльності в кримінальному процесі. За таких умов пра-
воохоронні органи потребують систему, яка дозволить проводити аналіз та сприятиме 
прийняттю рішень на двох рівнях: мікрорівень (в рамках окремого кримінального про-
вадження) та макрорівень (в рамках загальної координаційної діяльності щодо протидії 
та боротьби зі злочинністю).

На першому рівні слідчому та прокурору необхідно отримати зведену інформацію 
щодо нормативно-правових джерел, методичних рекомендацій, судової практики, які 
стосуються того чи іншого злочину. На підставі даних щодо тяжкості злочину, особли-
востей його вчинення, кількості потерпілих, територіальності, а також поведінки учасни-
ків процесу необхідно примати рішення про обсяг досудового розслідування, доцільність 
проведення тих чи інших слідчих дій та експертиз.

На другому рівні органи досудового розслідування та прокуратури здійснюють по-
стійну роботу щодо аналізу стану злочинності. Сюди відноситься вивчення даних про 
динаміку та структуру злочинності, особливості соціально-економічного стану регіону, 
розробляються карти злочинності, вживаються комплексні координаційні заходи.

Для проведення такої роботи на обох рівнях витрачається значна кількість часу та 
людських ресурсів: проводяться наради, створюються координаційні центри. Значний 
обсяг інформації аналізується або за допомогою вбудованих засобів інформаційно-аналі-
тичних систем (рівень комплексності яких залишає бажати кращого), або з використан-
ням стороннього програмного забезпечення (Microsoft Excel, Access, інші СУБД тощо). 
Задля спрощення та автоматизації таких процесів правоохоронними органами на регіо-
нальних рівнях розробляються власні рішення. Наприклад, розборка інтерактивних карт 
злочинності прокуратурою Одеської області та ГУНП в Харківській області.

Однак така робота повинна проводитись комплексно, автоматизовано та скоординова-
но в рамках однієї системи. Знову звернувшись до інформаційно-технічного прогресу та 
його здобутків, розуміємо, що 80% описаної вище роботи можна доручити такій системі.
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Отже, на стику реальних потреб в прийнятті комплексних рішень та аналізу інфор-
мації в рамках кримінального процесу, а також можливостей щодо вирішення цих проб-
лем з’являється необхідність в розробці електронного кримінального провадження. Як 
бачимо, це є вимогою сьогодення.

7. Необхідність у посиленні заходів щодо неухильного додержання прав і свобод гро-
мадян. Сьогодні Україна продовжує йти шляхом розбудови правової держави, перейма-
ючи європейський досвід. Захист основоположних прав і свобод громадян – один з най-
важливіших принципів на цьому шляху. Ці ж принципи лежать в основі кримінального 
процесуального законодавства.

Притягнення до відповідальності особи, що вчинила кримінальне правопорушен-
ня – одне з основних завдань кримінального провадження. Однак, на практиці не рідко 
трапляються випадки нехтування решти завдань та засад кримінального провадження. 

Від правоохоронної та судової системи нашої держави постійно вимагається забезпе-
чувати охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального проваджен-
ня, недопущення випадків обвинувачення чи засудження невинуватих осіб та застосу-
вання відносно них необґрунтованого процесуального примусу. На жаль, про порушення 
цих вимог свідчать численні рішення Європейського Суду з прав людини проти України 
[16, c. 25].

Переважна більшість випадків порушення прав учасників кримінального процесу – 
людський фактор. Адже, Конституція України гарантує кожній людині та громадянину 
усі права і свободи, які вимагаються Конвенцією про захист прав людини і основополож-
них свобод від 04.11.1950 р. [2; 3]. у свою чергу, Кримінальний процесуальний кодекс 
розроблений з дотриманням вимог Конституції України. КПК України чітко визначає 
засади кримінального провадження (глава 2), які якнайкраще характеризують завдання 
процесу [4]. Крім того, КПК України чітко і однозначно регламентує весь кримінальний 
процес. Тому, саме помилка слідчого, прокурора, іншої посадової особи правоохоронно-
го органу породжує порушення законодавства.

Невірна кваліфікація кримінального правопорушення, порушення процедури прове-
дення слідчих дій, поверхнево проведене досудове розслідування, порушення закону при 
прийнятті процесуального рішення, невиправдане затягування досудового розслідування 
та порушення процесуальних строків – все це призводить до суттєвого порушення прав 
учасників процесу.

Розвиток інформаційних технологій вже давно надав можливість втілити у комп’ю-
терній програмі реалізацію чітко регламентованих алгоритмів послідовних дій та необ-
хідних обмежень. В свою чергу, алгоритми таких дій та перелік обмежень в криміналь-
ному процесі, як зазначалось вище, визначений українським законодавством. Це надає 
змогу розробити систему, яка виключить технічні можливості порушити права та свобо-
ди учасника процесу, мінімізувавши рівень людського фактору.

В ЄРДР частково реалізовано такі функції, однак досить обмежено. Реєстр відслід-
ковує лише строки досудового розслідування, затримання особи та застосування запо-
біжних заходів. Слідчий, прокурор, керівник органу прокуратури чи органу досудового 
розслідування мають змогу самостійно відслідкувати випадки порушення строків або їх 
наближення. Однак функції попередження їх порушень незалежно від волі користувача – 
відсутні. В ЄРДР не реалізовано «філософського принципу» кримінального проваджен-
ня – не виявити та усунути порушення прав людини, а попередити та не допустити цього.

За допомогою системи обмеження в підготовці безпідставних клопотань та поста-
нов, завчасного оповіщення (в тому числі і на мобільні пристрої) про наближення гра-
ничних строків тримання під вартою підозрюваного, тимчасового вилучення майна тощо 
можливо розробити не лише систему обліку кримінального провадження і накопичення 
його матеріалів, але і систему «розумного» кримінального провадження, яке здатне за-
хистити громадян від безпідставного обмеження їх прав, а посадовця правоохоронного 
органу – від помилки.

Отже, розвиток інформаційно-технічних можливостей є також передумовою, що ви-
значає необхідність подальшого розроблення електронного кримінального провадження.
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Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що необхідність в розробленні елек-
тронного кримінального провадження в Україні з’явилась не спонтанно. Процес пере-
ходу кримінального провадження в електронне середовище здійснюється поступово, для 
чого існує ряд передмов. До них відносяться як ті, що пов’язані з інформаційно-тех-
нічним прогресом (розвиток СЕД, е-урядування, інформаційно-комунікаційних засобів), 
так і ті, що пов’язані з потребами сьогодення (пришвидшення відомчого та міжвідомчого 
обміну інформацією, покращення стану додержання прав і свобод людини, необхідність 
в комплексному аналізі інформації та прийнятті рішень).

Дослідивши передумови розроблення електронного кримінального провадження, ми 
з’ясували що варто очікувати від такої системи та які завдання вона повинна виконува-
ти. Комплексний аналіз кримінального провадження, реалізація обміну інформацією та 
електронними документами, впровадження інтелектуальних алгоритмів розслідування 
злочину, впровадження системи запобігання порушенню прав і свобод громадян – лише 
частина з них. На підставі отриманих результатів необхідно розробити єдину концепцію 
електронного кримінального провадження.

Список літератури
1. Антонюк А.Б. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду за-

рубіжних країн. Законодавство України та країн ЄС у світлі сучасних активних реформаційних процесів : 
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (26.02.2016 р. м. Київ) : Громадська організація «Фундація науков-
ців та освітян», 2016. С. 16–20.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Міжнародний документ від 04.11.1950 
№ 995_004. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 
18.03.2017).

3. Конституція України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата 
звернення: 18.03.2017).

4. Кримінальний процесуальний кодекс України : Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI. Законодавство України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 18.03.2017).

5. Міхровська М.С., Чорноус А.Г. Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на при-
кладі досвіду зарубіжних країн. Право і суспільство. 2016. № 2 ч. 2. С. 122–127.

6. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : За-
кон України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2147-19 (дата звернення: 18.03.2019).

7. Про електронні документи та електронний документообіг : Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. 
Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (дата звернення: 18.03.2019).

8. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. Законодавство України. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19 (дата звернення: 18.03.2019).

9. Про утворення робочої групи з розробки заходів щодо запровадження електронного кримінального про-
вадження : Наказ ГПУ від 13.03.2018 № 41. Офіційний сайт Генеральної прокуратури України. URL: 
https://www.gp.gov.ua/ua/nakaz2018.html (дата звернення: 18.03.2019).

10. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань електронного урядування України : По-
станова КМУ від 01.10.2014 № 492. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/492-
2014-п (дата звернення: 18.03.2019).

11. Про затвердження Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ 
ГПУ від 06.04.2016 № 139. Законодавство України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16 
(дата звернення: 18.03.2019).

12. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Розпорядження КМУ від 
20.09.2017 № 649-р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р (дата 
звернення: 18.03.2019).

13. Система електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). Державне агентство з питань елек-
тронного урядування України. URL: https://www.e.gov.ua/ua/projects/elektronnij-dokumentoobig/ (дата 
звернення: 18.03.2019).

14. Столітній А. В. Вдосконалення електронного сегмента кримінального провадження. Право і суспільство. 
2017. № 2 ч. 2. С. 187–191.

15. Ткач Л. М., Макаренко А. В. Система електронного урядування як форма взаємодії влади і суспільства. 
«Молодий вчений». 2017. № 5 (45). С. 131-134.

16. Уваров В. Г. Застосування практики Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових 
актів в удосконаленні кримінального судочинства України : Монографія. Дніпропетровськ : Дніпропе-
тровський держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2012. 404 с.

Стаття надійшла 25.03.2019 р.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019122

О. Д. Жученко, прокурор Одесской области, аспирант
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО 
УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ

Резюме
Статья посвящена изучению предпосылок разработки электронного уголовного про-

изводства в Украине и установлению их взаимосвязи. Отмечено, что стремительный на-
учно-технический прогресс как в Украине, так и в мире стимулирует постепенный пере-
ход уголовного производства в электронную сферу. В статье определены и рассмотрены 
следующие предпосылки: введение электронного документооборота в Украине; созда-
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свобод граждан.
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ABOUT THE QUESTION OF PREREQUISITES OF DEVELOPMENT 
OF ELECTRONIC CRIMINAL PROCEEDINGS IN UKRAINE

Summary
The article is devoted to researching the prerequisites for the development of electronic 

criminal proceedings in Ukraine and the establishment of their relationships. The rapid 
scientific and technical progress both in Ukraine and in the world stimulates the gradual 
transition of criminal proceedings to the electronic sphere. In article these prerequisites are 
defined and characterized: the introduction of electronic document management in Ukraine; 
the creation of departmental electronic information and communication systems; the 
development of a Unified judicial information and telecommunications system; the recovery 
of interdepartmental exchange of information; the need for acceptance of complete solutions 
and analysis of information: the strengthening of measures to respect for the rights and 
freedoms of citizens.
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МОРАЛЬНІСТЬ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА 
ТА КРИМІНОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

У статті аналізується співвідношення понять мораль та моральність у криміналь-
но-правовому та кримінологічному розумінні. Аргументується, що моральність висту-
пає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли особа співвідносить 
свою поведінку з цими нормами, а мораль виступає в даному випадку в якості умовно-
го бар’єру, за яким будь-яка дія сприймається і особою, і суспільством як аморальна. 
Констатується взаємозв’язок між областю морального дефекту і об’єктом кримінально-
правового посягання, коли злочинна моральність розглядається як форма асоціальної 
групової моралі.

Ключові слова: кримінальне право, кримінологія, мораль, моральність, категорія.

Постановка проблеми. Посягання на моральні норми є складовою будь-якого сус-
пільно-небезпечного діяння, мораль як певний маркер доцільності закладається в нор-
му права і визначає межі прийнятності поведінки суб’єкта. Однак, при цьому негативне 
сприйняття суб’єктом об’єктивної ситуації завжди має під собою негативне суб’єктивне 
ставлення, пов’язане зі складністю або неможливістю реалізації певної поведінки для 
особи. Як правило, вчиняючи умисний злочин, суб’єкт розглядає здійснення такого ді-
яння, що заборонене кримінальним законом, як єдиний можливий варіант виходу з про-
блемної ситуації. Звісно, що кожна людина завжди керується певними мотивами і часто 
знаходиться в ситуаціях, які заважають їх реалізації, але ніяка ситуація однозначно не 
диктує суб’єкту необхідність вчинення злочину, бо вона завжди містить в собі можли-
вість альтернативного варіанту поведінки.

Вирішальну роль тут відіграють такі дефекти моральної сфери, які не утримують 
суб’єкта від вибору кримінально-деструктивних способів подолання негативної ситуації. 
Не випадково класичні причини злочинності, як правило, пов’язуються з недоліками со-
ціалізації особи (проблеми виховання і освіти, деструктивне оточення), оскільки останні 
відображають загальний низький рівень моральної культури особистості. І це вимагає 
розмежування суспільного та особистого у поведінці особи, з’ясування питання відмін-
ності у тлумаченні понять моралі та моральності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У з’ясуванні співвідношення моралі та 
моральності велике значення мають роботи філософів-антропологів та правознавців 
Б. Г. Ананьєва, Н. М. Амосова, В. В. Завальнюка, С. А. Гудимова, А. А. Козловського, 
К. Н. Любутіна, С. І. Максимова, Б. В. Маркова, Ю. М. Оборотова, В. Т. Пуляєва, 
П. М. Рабіновича, В. В. Шаронова, Т. В. Холостова та ін. Загальна проблематика мораль-
ності як об’єкта кримінально-правової охорони досліджувалася в працях таких учених, 
як Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, В. О. Владіміров, П. І. Гришаєв, П. Ф. Грішанін, 
І. М. Даньшин, В. Т. Дзюба, С. Ф. Денисов, О. С. Капінус, І. Я. Козаченко, В. С. Комісаров, 
О. І. Коробєєв, О. В. Куделіч, В. В. Кузнецов, В. М. Куц, І. П. Лановенко, В. А. Ломако, 
Г. І. Піщенко, Ю. Є. Пудовочкін, П. П. Сердюк, М. І. Трофимов, А. П. Тузов, В. І. Тютюгін, 
А. Є. Шалагін, С. С. Яценко та ін. На жаль, відсутність у сучасній кримінальній доктрині 
України досліджень ефективності кримінально-правового впливу на злочини проти мо-
ральності, не дає можливості достатнього прорахування соціальних процесів, які впли-
вають на суспільну мораль.

© Л. С. Кучанська, 2019
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Метою статті є висвітлення на основі емпіричних даних кримінологічно значущих 
рис моральності як об’єкту кримінально-правової охорони, соціальних передумов кри-
міналізації злочинів проти моральності, особливостей формування сучасної концепції 
протидії цьому соціально-правовому явищу.

Виклад основного матеріалу. Теорія кримінального права, кримінологія неодноз-
начно тлумачать моральність як об’єкт правової охорони. Так, професор О. М. Костенко 
вважає, що моральність в загальному розумінні – це термін, яким визначається явище 
діалектичного зв’язку права і моралі [1, с. 7]. Однак, мораль і моральність часто розгля-
даються як синоніми, і дослідники, що займаються даною проблемою, в більшості ото-
тожнюють це поняття. При цьому в мові не може бути двох різних слів, що відбивають 
одне явище. Сам факт їх збереження в мові свідчить про різний смисловий зміст.

Так, узагальнені визначення моральності (моралі) пропонуються в багатьох словни-
ках та енциклопедичних виданнях як філософського, так і загального призначення. Але, 
як правило, ці визначення не мають принципових розбіжностей і визначають мораль (лат. 
moralis – моральний), ототожнюючи її з моральністю, як особливу форму суспільної сві-
домості; сукупність принципів, правил, норм, що історично змінюються і регулюють по-
ведінку людей один відносно одного і відносно суспільства або як систему норм, яка ви-
значає обов’язки особистості по відношенню до суспільства та його суб’єктів [2, с. 543].

Тобто, моральність формується в особистості як результат сприйняття норм моралі в 
ході її виховання та інших форм соціалізації, в той час як мораль є суспільний інститут, 
який історично сформувався і зберігся в культурі. Існування соціальної моралі не перед-
бачає її повного відображення в моральності особистості. «Принциповою відмінністю 
морального і моральнісного рівнів спілкування є те, що регуляція не просто за звичкою 
може бути привнесена у внутрішній план, але принципово здійснюється зсередини» [3, 
с. 92]. У цьому контексті моральність і мораль співвідносяться як «внутрішнє» і «зо-
внішнє» відповідно.

Незважаючи на свою нематеріальну духовну природу, моральність не є абстрактним 
поняттям і тим більше вигадкою. Люди не завжди помічають її детермінуючу дію через 
інертність психічних процесів. Разом з тим, саме моральність здійснює функцію вну-
трішньої саморегуляції індивідуума, визначає якість його внутрішнього діалогу і, як на-
слідок, характер поведінкових актів. Збірний зміст моральності може бути представле-
ний протилежними моральними принципами, таких як колективізм–індивідуалізм, і їх 
різноманітне сполучення і ступінь засвоєння формують індивідуальну моральність кон-
кретної людини [3, с. 92].

Щодо юридичної науки взагалі, то проблема дослідження моралі і моральності в пи-
таннях їх співвідношення та визначення як юридичних категорій присутня, хоча зрозумі-
ло, що спроби вирішення цього важливого кримінально-правового та кримінологічного 
протистояння мали місце, однак, спеціальних досліджень в цій галузі не проводилося, а 
саме дефініція «мораль» в наукових колах має, переважно, філософсько-правове забарв-
лення. Тому юридична наука, на сьогоднішній день, користується тим терміном, який, 
хоча не претендує на універсальність, є найбільш прийнятним для правового вжитку. 
А саме, Закон України «Про захист суспільної моралі» вiд 20 листопада 2003 року міс-
тить наступне визначення: «Суспільна мораль – це система етичних норм, правил пове-
дінки, які склалися в суспільстві на основі традиційних культурних і духовних цінностей, 
уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов’язок, совість, справедливість» [4].

І на жаль, визначення моральності як відмінної від моралі категорії, які даються в 
спеціальній літературі з кримінального права, насправді, дають визначення моральності, 
що є аналогічними до визначенню моралі: «Суспільна мораль – це погляди, уявлення і 
правила, що визначають поведінку, духовні та моральні якості, необхідні людині в сус-
пільстві, та відповідні правила, що визначають умови нормального громадського життя 
людей» [5, с. 293]. Подібне визначення приводиться у багатьох підручниках та комента-
рях до КК України [6, с.327; 7, с. 254].
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Знову ж, з орієнтацією на філософську парадигму, вітчизняний правник В. А. Бачинін 
пропонує власне розуміння як моралі, так і моральності: «Моральність – це система нор-
мативних приписів, що стоять на сторожі таких універсальних цінностей буття, як життя, 
свобода і гідність кожної людини, незалежно від її приналежності до будь-якої із спіль-
нот або положення в середині системи соціальної ієрархії», тоді як мораль визначається 
як «комплекс норм і цінностей, що дозволяють усвідомлювати себе передусім представ-
ником і виразником інтересів визначених соціальних спільнот – країн, націй, державних 
утворень, класів, станів, партій» [8, с. 281–282]. Як бачимо, для автора обидва поняття 
майже ідентичні за змістом (автор вказав, що моральність, подібно до моралі, носить 
нормативний характер), а різняться вони лише тим, що моральність носить всезагальний 
характер, а та чи інша мораль притаманна лише якимось чітко визначеним спільнотам. 
Тож і тут визначення моральності, як категорії, відмінної від моралі, відсутнє [9, с. 32]. 
Отже, не можна погодитись з такими визначеннями моральності, так само як і з ототож-
ненням цієї категорії з мораллю. Видається необхідним довести доцільність захисту мо-
ральності, а не моралі, що випливає із родового об’єкта злочинів, передбачених Розділом 
XII Особливої частини КК України [10].

Можливо, для того, щоб відшукати формулу визначення відмінності між мораллю 
та моральністю, треба застосувати метод порівняння, запропонований вітчизняним до-
слідником А. В. Ландіною [9, с. 33], яка звертається за пошуком аналогії між такими 
близькими поняттями, як закон та законність: «закон – акт вищого органу державної 
влади, що володіє вищою юридичною силою по відношенню до актів інших державних 
органів та суспільних організацій та регулює найважливіші суспільні відносини» [11, 
с. 176], тоді як «законність – правовий режим життя суспільства, при якому діяльність 
всіх державних органів, установ, підприємств, організацій, посадових, юридичних осіб 
та громадян здійснюється у відповідності із вимогами закону» [11, с. 179]. Очевидно, що 
ці поняття є близькі за змістом, але їх не ототожнюють: вони тісно взаємопов’язані і одне 
безпосередньо залежить від іншого. На думку А. В. Ландіної [9, с. 34] і наш погляд, в 
тому ж ракурсі потрібно розглядати і поняття моралі та моральності при визначенні мо-
ральності як кримінально-правового та кримінологічного об’єкту. І саме на підставі цих 
міркувань А. В. Ландіна пропонує наступне визначення моральності як порядку відно-
син між людьми в суспільстві, встановлений нормами моралі [9, с. 34]. Більш того, вона, 
на підтримання власної позиції, наводить позицію іноземних авторів, які вважають , що 
«мораль розуміється як сукупність норм; моральність – як ступінь їх виконання, тобто 
фактичний стан, рівень моралі в суспільстві» [9, с. 35]. 

Не заперечуючи в цілому проти цього визначення, далі у осмисленні кримінально-
правового та кримінологічного розуміння терміну «моральність» пішов дослідник зло-
чинів проти моральності Б. М. Одайник, який запропонував визначення моральності як 
це порядку поводження, що склався у суспільстві на основі традиційних культурних і 
духовних цінностей і який мотивується моральними ідеалами, переконаннями і прин-
ципами. Вчений наполягає, що моральність саме порядок поводження, тому що позиція 
особи по відношенні до норм моралі визначається як раз через її активну поведінку, яку 
вона у своїй свідомості співвідносить з цими нормами. Мораль виступає в даному випад-
ку в якості умовного бар’єру, за яким будь-яка дія сприймається і особою, і суспільством 
як аморальна [12, с. 8]. Дійсно, можна навести більшість складів злочинів розділу ХІІ 
КК України, де суб’єктом усвідомлюється, що його поводження має публічний характер 
і протирічить моральним нормам, які склалися в суспільстві. Більш того, він розраховує 
або ж допускає, що його поведінка буде негативно оцінена оточуючими. Крім того, вну-
трішніми спонуканнями до будь-якої діяльності, певної поведінки виступають ідеали, 
переконання, принципи, які сформувалися у даної особи в процесі існування в соціумі. 
Вони можуть бути як моральними, так і аморальними, однак, коли йдеться про мораль і 
моральність, то мається на увазі саме суспільно-корисні мотиви, і поведінку, допустиму 
для нормального громадського життя. Тому, коли ми говоримо про аморальність, мова 
йде не просто про заперечення моральності, а про моральну позицію, але збочену. Саме 
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своя групова мораль, своя жорстка система цінностей характерна для злочинного сві-
ту. Свого часу дослідник організованої злочинності І. І. Клименко зазначав, що, члени 
злочинної групи не здатні відчувати моральних зобов’язань навіть один перед одним: 
«Кожен готовий в разі небезпеки кинутися в сторону, а при виді наживи – вчепитися спі-
вучаснику в горлянку» [13, с. 32]. «Моральне убозтво», яким часто страждають злочинці, 
зовсім не є констатація відсутності у них моральності, а є лише негативна оцінка її змісту 
з позиції прийнятих в суспільстві морально-етичних категорій. В цьому відношенні є 
підстави розглядати злочинну моральність як форму асоціальної групової моралі.

Висновки. Таким чином, дослідження співвідношення понять мораль та моральність 
у кримінально-правовому та кримінологічному розумінні дає можливість стверджувати, 
що моральність виступає як активна позиція особи по відношенні до норм моралі, коли 
вона через свою свідомість співвідносить свою поведінку з цими нормами, а мораль ви-
ступає в даному випадку в якості умовного бар’єру, за яким будь-яка дія сприймається 
і особою, і суспільством як аморальна, а наявність у особи моральних дефектів є умо-
вою вибору нею асоціальних і кримінальних способів досягнення поставлених цілей. 
При цьому простежується взаємозв’язок між областю морального дефекту і об’єктом 
кримінально-правового посягання, коли злочинна моральність розглядається як форма 
асоціальної групової моралі.
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Резюме
В статье анализируется соотношение понятий морали и нравственности в уголов-

но-правовом и криминологическом понимании. Аргументируется, что нравственность 
выступает как активная позиция личности по отношению к нормам морали, когда лицо 
соотносит свое поведение с этими нормами, а мораль выступает в данном случае в ка-
честве условного барьера, за которым любое действие воспринимается и лицом, и об-
ществом как аморальное. Констатируется взаимосвязь между областью морального де-
фекта и объектом уголовно-правового посягательства, когда преступная нравственность 
рассматривается как форма асоциальной групповой морали.

Ключевые слова: уголовное право, криминология, мораль, нравственность, кате-
гория.
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MORALITY AS A CRIMINAL-LEGAL  
AND CRIMINOLOGICAL CATEGORY

Summary
The article analyzes the correlation between the concepts of morality in the criminal-legal 

and criminological sense. It is argued that morality acts as an active position of a person in 
relation to moral norms, when a person correlates his behavior with these norms, and morality 
appears in this case as a conditional barrier, under which any action is perceived both by the 
individual and society as immoral. It is stated the relationship between the area of moral defect 
and the object of a criminal offense, when criminal morality is considered as a form of social 
group morality.

Key words: criminal law, criminology, morality, category.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «КІБЕРБЕЗПЕКА»  
В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ

Статтю присвячено визначенню особливостей впровадження та удосконалення 
поняття «кібербезпека» в сучасній юридичній науці, проаналізовано систему джерел 
національного та міжнародного законодавства, яка регулює правовідносини в кібер-
просторі. Проаналізовано різні підходи до поняття «кібербезпека», а також досліджено 
визначення безпеки як філософської категорії і розкрито її сутність.

Ключові слова: кібербезпека, кіберпростір, кіберзахист, кіберзлочинність.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток людства в XXI столітті, обумовлений 
розробкою і застосуванням на практиці передових наукових розробок, дозволив в най-
коротші терміни прискорити численні життєво-важливі процеси, що протікають в бага-
тьох сферах суспільного життя. З появою і впровадженням в ці процеси комп’ютерних 
технологій, новітніх засобів і способів передання інформації для людства почався відлік 
нової реальності – глобальної інформатизації, яка в даний час активно керує існуванням 
і життєдіяльністю держав світової спільноти.

Так, за даними Internet World Stats (IWS) станом на 30.06.2018, кількість користувачів 
мережі Інтернет в світі, становить 4 208 571 287, а все населення планети – 7 634 758 428. 
Інформація Internet World Stats про використання Інтернету заснована на даних, опублі-
кованих Nielsen Online, Міжнародним союзом електрозв’язку, GfK, місцевими органами 
регулювання ІКТ та іншими надійними джерелами.

У звіті «Global Digital 2018» від We Are Social і Hootsuite повідомляється, що у жовтні 
2018 у світі налічується майже 4,2 мільярда користувачів Інтернету (зростання за рік на 
7%), біля 3,4 мільярда осіб по всьому світу використовували соціальні мережі (зростання 
за рік на 10%), більше 5,1 мільярда чоловік користуються мобільним телефоном, біль-
шість з яких смартфон [1].

Однак, кожна з нових сфер нашого життя приносить з собою і нові загрози. Це сто-
сується й віртуального, інформаційного кіберпростору. Відтепер вчинення злочину не 
потребує попереднього особистого контакту з потенційною жертвою. Кіберпростір одно-
часно виступає як місце вчинення злочину, так і як знаряддя злочину. Виникла необхід-
ність у забезпеченні доступності, цілісності, автентичності, конфіденційності, захище-
ності інформації в даному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми дослідження впроваджен-
ня та удосконалення поняття категорії «кібербезпека» в сучасній юридичній науці, 
певною мірою розглядалися теоретиками права, державознавцями, адміністративіста-
ми, фахівцями у сфері інформаційного права, соціологами, кібернетиками. Особливо 
слід підкреслити внесок у розробку даної проблеми таких провідних вчених як: 
В. М. Богуш, В. Л. Бурячок, С. О. Гнатюк, Б. А. Кормич, В. А. Ліпкан, В. М. Сидоренко, 
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М. М. Присяжнюк, Є. І. Цифра, Л. М. Щербак, а також зарубіжних – С. Lucian, A. Fabian, 
L. David, B. Matt, J. Stubbs, M. Williams, N. Weaver та інших.

Метою статті є комплексний аналіз впровадження та удосконалення поняття катего-
рії «кібербезпека» в сучасній юридичній науці на підставі аналізу чинного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Для того, щоб розкрити зміст поняття «кібербезпе-
ка» необхідно визначити природу і деструктивний потенціал інформаційних загроз в кі-
берпросторі. Вивчивши наукові праці з даного питання, можна навести такі приклади 
інформаційних загроз, які описуються як в наукових працях, так і у нормативно-право-
вих актах держав.

Під кібербезпекою розуміється деяка сукупність необхідних і відповідних заходів, в 
результаті реалізації яких досягається мінімізація ризиків [2]. Аргументом щодо даного 
твердження виступає етимологічне тлумачення двох складових даної правової катего-
рії – кібер та безпека. У Великому тлумачному словнику української мови «кібер» або 
«кібернетичний» – стосується до кібернетики; який створено, працює на основі прин-
ципів, методів кібернетики [3, с. 308]. А «безпека» – стан, коли кому-, чому-небудь ніщо 
не загрожує [3, с.106], тобто відсутність небезпеки. В запропонованому визначенні аб-
солютно відсутні ці дві категорії, хоча вони і є його понятійно-категорійним апаратом.

В науковій літературі кібербезпека визначається як безпека інформації та інфраструк-
тури в цифровому середовищі, що її забезпечує. Кібербезпека передбачає досягнення і 
збереження властивостей безпеки в ресурсах організації або користувачів, що спрямова-
ні на запобігання відповідним кіберзагрозам.

Для забезпечення кібербезпеки надзвичайно важливо розуміти загрози кіберпрос-
тору. Кібернетичні загрози (кіберзагрози) – наявні та/ або потенційно можливі явища і 
чинники, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам людини і громадянина, 
суспільства і держави, реалізація яких залежить від належного функціонування інформа-
ційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем [4].

При цьому можна виділити таку типологію кібернетичних загроз: кібервійна; кібер-
тероризм; кібершпигунство; кіберзлочинність [5, с. 130].

В «Стратегії національної безпеки України» надається розмежування понять кібер-
безпека та інформаційна безпека, шляхом визначення загроз інформаційній безпеці та 
загроз кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів [6]. Так, до загроз інформаційній 
безпеці віднесено ведення інформаційної війни проти України; відсутність цілісної ко-
мунікативної політики держави, недостатній рівень медіа-культури суспільства. Загрози 
кібербезпеці і безпеці інформаційних ресурсів визначаються в уразливості об’єктів 
критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів до кібератак, а також у 
фізичній і моральній застарілості системи охорони державної таємниці та інших видів 
інформації з обмеженим доступом.

На думку аналітика лондонського Королівського інституту закордонних справ 
(Chatam House) П. Корніша, до інформаційних загроз слід віднести:

• діяльність хакерів-одинаків;
• організовану злочинність, яка діє в глобальних інтернет-мережах;
• ідеологічний і політичний екстремізм (кібертероризм);
• інформаційну агресію, яку проводить одна держава по відношенню до іншої (кі-

бервійна).
На його думку, на сьогоднішній день тільки перші два різновиди загроз з класифі-

кації знайшли практичне втілення в світовій політиці. Він стверджує, що кібертероризм 
і кібервійна між державами в даний час є скоріше уявними загрозами, ніж реальність і 
можуть бути реалізовані через десятиліття [7].

На наш погляд, дана позиція є недостатньо вірною, так як в даний час кібертероризм, 
як один із способів ведення протиборства між державними, громадськими та іншими 
суб’єктами широко представлений на міжнародній арені, а кібервійна як один з видів і 
типів сучасних війн має стрімкий науковий розвиток і все зростаючі за своєю кількістю 
епізоди практичного застосування.
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Тому на даний історичний момент найбільш актуальним стає не тільки подальший 
розвиток практичної діяльності в кіберпросторі суб’єктів світового політичного процесу, 
організацій, груп, окремих громадян, але і правове забезпечення цієї діяльності, яке ви-
ражається в прийнятті на державному і міждержавному рівнях різних за своєю юридич-
ною силою нормативно-правових документів.

Науковцями в рамках своїх досліджень для об’єднання явищ пов’язаних з умовами 
забезпечення захищеності від політичних, фізичних, духовних, емоційних, освітніх, про-
фесійних, психологічних та інших видів впливів, а також аварійних наслідків, помилок, 
нещасних випадків, пошкоджень, шкоди та інших подій, що відбуваються в кіберпрос-
торі, що визнаються небажаними, запропоновано використання терміну «кібербезпека», 
що й відповідно закріплено в Міжнародній організації стандартизації під кодом «ISO/
IEK 27032 2012» [8].

У цьому стандарті не варто шукати відвертостей чи вселенської мудрості. Однак він 
дає чітке розуміння зв’язку терміна cybersecurity (кібербезпека) з network security (мере-
жевою безпекою), application security (прикладної безпекою), Internet security (Інтернет-
безпекою) та сritical information infrastructure protection (безпекою критичних інформа-
ційних інфраструктур) з точки зору західних фахівців. У стандарті наводиться ось така 
схема, яка візуалізує зв’язок різних термінів.

І відразу стає зрозуміло, що кібербезпека, і так нам звична інформаційна безпека – це 
зовсім не одне і теж. І безпека критичних інформаційних інфраструктур, хоч і пов’язана 
з кібербезпекою (так як її розуміють в усьому світі), але тільки частково.

Кіберзлочинність (cybercrime) ж взагалі стоїть окремо і не має ніякого відношення 
ні до інформаційної безпеки, ні до кібербезпеки. Також як і поняття cybersafety, яке в 
Україні не має прямого і ємного перекладу, але сенс його такий – безпечна поведінка в 
кіберпросторі і, в першу чергу, захист дітей від негативної інформації в мережі Інтернет.

В рекомендації Міжнародного Союзу Електрозв’язку Х.1205 МСЕ-Т «кібербезпека» 
визначена як набір засобів, стратегій, принципів забезпечення безпеки, заходів щодо за-
безпечення безпеки, керівних принципів, підходів до управління ризиками, дій, профе-
сійної підготовки, практичного досвіду, страхування і технологій, які можуть бути вико-
ристані для захисту кіберпростору, ресурсів організації і користувача [9].

Обстановка, яка складається в сучасному світовому кіберпросторі навколо України 
вимагає прийняття адекватних заходів протидії, щоб потенційні конкуренти не могли 
завоювати та отримати інформаційну перевагу над Україною як в мирний, так і у во-
єнний час.
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У зв’язку з цим, виникла потреба негайно виробити основні принципи тлумачення 
поняття категорії «кібербезпека» в юридичній науці, що допоможе забезпечити захист 
прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від злочинних по-
сягань у кіберпросторі, запобігання, виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів, 
шляхом, вдосконалення існуючих та створення нових відповідних нормативно-правових 
актів. На нашу думку, вироблення необхідних правових механізмів нейтралізації кібе-
рагресії, кібервпливів та кіберзлочинів, які можуть проводиться потенційним правопо-
рушниками, допоможе правоохоронним органам створювати і розвивати сили та засоби 
забезпечення кібербезпеки критично важливої інфраструктури держави.

Поняття «кібербезпека» з’явилося відносно нещодавно і розглядалося в концеп-
туальних рамках. Значна частина досліджень категорій «кіберзахист», «кібербезпека» но-
сили теоретичний характер, оскільки вважалося, що, перш за все, ця діяльність пов’язана 
з технічно-прикладним станом захищеності: створенням відповідних програмних комп-
лексів, діяльності певних корисних моделей, ноу-хау, інтегральних мікросхем тощо.

Тому виникає необхідність вивчення даної категорії крізь призму аналізу норм права, 
зокрема Конституції України, тим більше зміни в суспільстві, що відбулися за останнє 
десятиліття, внесли свої корективи в обговорювану проблему. Все це обумовлює доціль-
ність подальшого вдосконалення поняття і питань забезпечення кібербезпеки. Якісні змі-
ни адміністративної практики, зокрема правопорушень, що посягають на кібербезпеку, 
привели до значної зміни змістовного значення категорії «кібербезпека».

Найважливішим методологічним підґрунтям дослідження в юриспруденції є науко-
во-практична ідея, яка ґрунтується на прагненні людини зрозуміти, пояснити досліджу-
ване явище. Це, в свою чергу, вимагає системного аналізу його становлення і розвитку.

У Конституції України 1996 року конкретні поняття «кібербезпека», «кіберзлочин-
ність» відсутні. Крім того, в конституційному законодавстві більшості зарубіжних країн 
дефініцій даної категорії також не вказано. І це недивно. Оскільки, одним з перших нор-
мативно-правових актів в даній сфері можна вважати Конвенцію про кіберзлочинність, 
яка була підготовлена в контексті Ради Європи лише 23 листопада 2001 р. Але якщо 
провести аналіз даного міжнародного нормативно-правового документа, можна зробити 
висновок, що ключовим завданням, яке постає перед державами-підписантами є забезпе-
чення основних прав людини, як це передбачено відповідними міжнародними угодами, 
які підтверджують право кожного безперешкодно дотримуватись поглядів, а також право 
на свободу слова, включаючи право на пошук, отримання і передачу будь-якої інформації 
та ідей, незважаючи на кордони, а також права на повагу до приватного життя, зокрема і 
в кіберпросторі [10].

Тому якщо зіставити вищезазначене з 2 розділом Конституції України, то можна дійти 
висновку, що поняття «кібербезпека» все таки позначено, але на пряму не розшифрову-
ється, що закономірно. В силу цього виникла необхідність конституційного роз’яснення 
даного терміну, вказати його відмінні риси від схожих категорій і інститутів [11].

З метою імплементації відповідних правових норм у національне законодавство, 
5 жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні заса-
ди забезпечення кібербезпеки України». В даному Законі під кібербезпекою розуміється 
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави 
під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформа-
ційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України 
у кіберпросторі [12].

Разом з тим, необхідно уточнити значення слова «безпека». В теорії національної 
безпеки широко використовуються такі поняття: «національна безпека», «безпека осо-
би», «суспільна безпека», «державна безпека», «регіональна безпека», «міжнародна без-
пека», «інформаційна безпека», «політична безпека», «соціальна безпека», «економічна 
безпека», «енергетична безпека», «інформаційна безпека», «військова безпека», «техно-
логічна безпека», «екологічна безпека» тощо. Для розуміння їх значення потрібно про-
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аналізувати поняття «безпека», оскільки воно включає у себе всі вищеназвані дефініції, 
є основою їх визначення, які є різновидами безпеки залежно від сфери суспільного та 
міжнародного життя. Часто дослідники в цій сфері відразу переходять до аналізу на-
ціональної чи міжнародної безпеки та їх складових, належно не з’ясувавши сутнісно-
філософське наповнення поняття «безпека». Це призводить до термінологічного хаосу, 
різнотлумачень цих понять та дещо спрощеного їх трактування. Ці проблеми зумовлені 
відсутністю належної методологічної основи, яка дозволила б узагальнити, систематизу-
вати та класифікувати увесь наявний матеріал, виявити закономірності та взаємозв’язок 
між тими чи іншими поняттями в галузі національної безпеки. У підсумку виникають 
труднощі в розгляді національної безпеки як системного явища, формування відповідної 
системи національної безпеки та системи забезпечення національної безпеки.

У академічному тлумачному словнику української мови під безпекою розуміється 
стан коли кому-, чому-небудь ніщо не загрожує [13]. В.М. Заплатинський позначає без-
пеку як такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторів і 
внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відно-
шенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, 
знань та уявлень [14].

Необхідно відзначити, що деякі конституціоналісти в своїх науково-навчальних ко-
ментарях і посібниках зачіпають поняття кібербезпеки, однак практично ніхто не нама-
гався дати йому докладне визначення, виділити його конституційну основу і зміст.

Разом з тим в науці адміністративного права існують різні точки зору з досліджува-
ного поняття. Більшість вчених-юристів розглядають кібербезпеку у вузькому і широко-
му сенсі.

При розгляді кібербезпеки у вузькому значенні необхідно говорити, перш за все про 
захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави 
під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформа-
ційного суспільства та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потенційних загроз національній безпеці України 
у кіберпросторі.

Кібербезпека являє собою реалізацію заходів професійно підготовленими фахівцями 
щодо захисту та страхування дій, засобів, технологій, критично важливих об’єктів інф-
раструктури суспільства та держави від цифрових атак, які використовуються у кіберп-
росторі. Кібербезпека передбачає збереження та постійне вдосконалення властивостей 
безпеки, спрямованих проти відповідних кіберзагроз [15].

Такий підхід обґрунтований і використовується в правозастосовчій сфері, в тому 
числі в юрисдикційної діяльності працівників правоохоронних органів. Кібербезпека за-
безпечується і підтримується державно-примусовими заходами. Крім того, в більшості 
нормативних актів правоохоронної сфери законодавець використовує досліджувану ка-
тегорію саме в такому контексті.

Інша група вчених в своїх працях розглядає кібербезпеку у широкому сенсі. Їхнє 
бачення полягає в тому, що кібербезпека – це сукупність вольових суспільних відносин, 
що складаються в процесі свідомого і добровільного дотримання громадянами встанов-
лених в нормах права та в інших нормах неюридичного характеру правил поведінки в 
кіберпросторі, і тим самим забезпечуються злагоджене, стійке, спільне життя людей в 
умовах розвинутого суспільства.

У цьому ж спектрі висловлювалися різні точки зору вчених-юристів про структуру і 
співвідношення «кібербезпеки» та «інформаційної безпеки». Так, на думку деяких вче-
них, в категорію «інформаційна безпека» входить і «кібербезпека».

Наше бачення полягає в тому, що поняття кібербезпеки у вузькому сенсі може бути 
використано практичними працівниками задля аналізу сфери правоохоронної діяльності, 
спрямованої на захист конституційних прав і свобод громадян, а саме при встановленні 
об’єкта протиправного посягання, що має практичне значення в роботі правоохоронних 
органів.
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У теорії ж адміністративного права оптимальним буде звернення вчених до поняття 
кібербезпеки в широкому сенсі, так як розуміння даного інституту саме в широкому сенсі 
є необхідною умовою не тільки для більш поглибленого його вивчення, а й розвитку його 
розуміння в теорії права.

Висновки. Підбиваючи деякі підсумки аналізу особливостей впровадження та удо-
сконалення поняття категорії «кібербезпека» в сучасній юридичній науці ми можемо го-
ворити, що за останнє десятиріччя в багатьох країнах світу на державному рівні розро-
блено стратегії кіберпростору. Основний акцент в цих нормативно-правових документах 
робиться на те, що кібербезпека стає головним завданням держави, економіки і суспіль-
ства, але без його чіткого тлумаченя з’являються деякі прогалини та колізії в чинному 
законодавстві.
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В статье проанализирована проблема установления объектов и структуры наци-
ональной безопасности Украины согласно положениям Закона Украины «Об основах 
национальной безопасности Украины». Выделены отдельные элементы, составляющие 
такую структуру, а также дана подробная характеристика каждого из них. На основании 
осуществленного исследования предложена авторская версия о структурной составля-
ющей национальной безопасности Украины.

Ключевые слова: структура, национальная безопасность, объект, закон, концеп-
ция, государство, безопасность, личность, общество, система.

Постановка проблемы. На основании детального анализа Закона Украны «Об осно-
вах национальной безопасности Украины» можно констатировать, что его положения 
позволяют выделить как отдельные виды, так и элементы структуры национальной без-
опасности. Так, данным Законом закреплены три основных объекта безопасности – че-
ловек и гражданин (личность), общество и государство. Указанное обстоятельство дает 
возможность для отдельного их рассмотрения и не исключает возможности отдельно-
го обеспечения безопасности каждого из них. Так, по мнению Л. И. Шершенева, пред-
ставляется вполне оправданным и логичным наряду с общей Концепцией национальной 
безопасности разработать самостоятельные концепции безопасности личности, общест-
ва и государства, сохраняя при этом их взаимосвязь [1, с.70]. Между тем, сложно себе 
представить такое разделение на практике. Многочисленные научные разработки в этой 
сфере указывают на то, что создание действенных безопасных условий для нормаль-
ного существования личности, общества и государства реально лишь в рамках общей 
Концепции национальной безопасности, которой бы предусматривались приоритеты ин-
тересов человека и гражданина, общества и государства. 

Основные объекты национальной безопасности: личность, общество и государство 
достаточно сложно рассматривать в качестве составных частей структуры национальной 
безопасности. В этой связи весьма справедливо отмечает В. И. Булавин, что националь-
ная безопасность и ее объект – разные понятия. Национальная безопасность как совокуп-
ность необходимых факторов, обеспечивающих определенное благоприятное состояние 
общества – это категория статико-динамическая. Она имеет свой объект приложения – 
общество и этот объект, как свидетельствует вышеизложенное, состоит как бы из трех 
подобъектов. Иными словами, личность, общество и государство являются элементами 
структуры объекта национальной безопасности, а не самой национальной безопасности 
[2, с. 40].

Цель статьи. В силу представленных положений возникает необходимость в уста-
новлении конкретных элементов, непосредственно составляющих структуру националь-
ной безопасности Украины, а, соответственно и сущности национальной безопасности 
Украины, что впоследствии позволит определить круг общественных отношений, обще-
ственных интересов, которые могут быть взяты под охрану действующим уголовным 
законодательством Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. Подобная проблематика в части 
исследования проблем национальной безопасности Украины рассматривалась в тру-
дах таких украинских ученых как В. Ф. Антипенко, А. Ф. Бантишева, В. А. Глушкова, 
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В. П. Емельянова, А. Н. Костенко, В. А. Липкана, М. И. Мельника, В. А. Навроцкого, 
А. В. Савченко, В. Я. Тация, М. И. Хавронюка, А. В. Шамара и др.

Изложение основного материала. Согласно векторам государственной политики 
в сфере национальной безопасности (ст. 8 Закона Украины «Об основах национальной 
безопасности Украины»), можно выделить ее виды. Так, к основным видам безопасно-
сти относятся: внешнеполитическая, в сфере государственной безопасности, военная и 
в сфере безопасности государственных границ, внутриполитическая, экономическая, на-
учно-технологическая, экологическая, социальная, гумманитарная и информационная.

Внешнеполитическая и внутриполитическая (политическая) безопасность харак-
теризуются осуществлением эффективной международной политики, способствующей 
установлению благоприятных условий для прогрессивного развития экономического 
и политического потенциала Украины. Причем приоритетное значение имели бы про-
цессы по созданию объективной возможности нации и государственных институтов 
самостоятельно без внешнего вмешательства определять стратегические направления 
внешней и внутренней политики, государственного устройства, полноценного членст-
ва в общеевропейских и межгосударственных структурах коллективной безопасности, в 
том числе определять основные приоритеты в вопросах стратегического партнерства с 
государствами Европейского Союза и другими представителями мирового сообщества.

Из чего следует, что внешнеполитическая безопасность определяется наличием 
стабильного политического суверенитета в пределах структуры взаимоотношений го-
сударств на международном уровне, а также политической стабильностью общества, 
которая возможна путем формирования политической системы, устанавливающей не-
обходимый баланс интересов среди различных социальных слоев населения с учетом 
приоритетности интересов личности. Нарушение как одних, так и других интересов, как 
правило, неизбежно способствует ослаблению политической безопасности Украины. 
Таким образом, политическая безопасность характеризуется состоянием, при котором 
политический плюрализм и связанная с ним политическая борьба не приобретают харак-
тер антагонистического противостояния, подрывающего основы существования и госу-
дарства, и общества [3, с.11].

Одно из самых приоритетных значений имеет направление в сфере защиты госу-
дарственной безопасности. Согласно такому направлению, государству необходимо 
сконцентрироваться на направление взаимодействия органов правоохранительной сис-
темы с органами, выполняющими контрразведывательные и разведывательные функции 
с целью скоординированного противодействия терроризму, наркобизнесу, нелегальной 
миграции и организованной преступности, а также укреплению связей в таком направле-
нии международного сотрудничества. Созданию эффективных механизмов по созданию 
соответствующих структур контроля в сфере поставок товаров и технологий военного 
значения, а также двойного применения.

Военная безопасность и безопасность в сфере охраны государственной границы 
занимают важное место в системе национальной безопасности. Первоначально опре-
делимся с определением сущности военной безопасности. Так, военная безопасность 
подразумевает такое состояние государства и государств мирового сообщества, которое 
исключает какие-либо возможности вооруженного вмешательства или агрессии против 
нашего государства, а также наличии эффективного военно-технического потенциала по 
противодействию подобным угрозам. 

Особенность военной безопасности определяется тем, что она характеризует уро-
вень защищенности интересов национальной безопасности путем применения средств 
вооруженного противодействия. Военная безопасность имеет место, как во внешней, так 
и внутренней сферах деятельности государства. Так во внешней сфере военная безо-
пасность находит свое выражение в реальной способности нации противостоять, сдер-
жать военную агрессию со стороны зарубежных государств, то есть противодействовать 
внешнему вторжению. 
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Во внутренней сфере военная безопасность проявляется в противодействии созда-
нию не предусмотренных законом вооруженных и военизированных формирований, ми-
литаризации общественной ментальности, активизации производственных процессов по 
утилизации вооружения, создания структур гражданского контроля в оборонной сфере 
деятельности государства, разработка механизмов по поддержанию социальной защиты 
военнослужащих и членов их семей, отказ от участия армейских формирований в реше-
нии внутриполитических задач и, наоборот, укреплении политической и морально-идео-
логической роли армии в построении государства.

Современное независимое государство не может характеризоваться суверенностью, 
если оно лишено государственных границ или если эти границы четко не установлены 
согласно обязательным в таких случаях международным процедурам. Кроме всего, так-
же необходимо создание надлежащей системы охраны таких границ.

В данном случае уместными представляются суждения немецкого географа Фридриха 
Радцеля, который в своих географических законах, указал на особую значимость госу-
дарственных границ. Один из его законов гласит: «Граница – есть периферийный орган 
государства и как таковой служит свидетельством его роста, силы или слабости и изме-
нений в его организме» [4, с.30-31].

Наличие государственных границ служит не только противодействию внешнему 
вторжению, а также способствует мирным партнерским взаимоотношениям с сопредель-
ными, соседними государствами. Отсутствие таких границ, напротив, провоцирует меж-
ду подобными государствами непредсказуемые приграничные конфликты и т.п. В силу 
чего представляется необходимым ускорение процесса делимитизации и демаркации 
государственных границ Украины, что в конечном итоге должно отразиться на продук-
тивности противодействия организованным преступным группировкам, среди которых 
особое место занимают международные преступные организации, деятельность которых 
осуществляется посредством проникновения через государственную границу Украины 
или в пунктах пропуска морской экономической зоны Украины. Такое обстоятельство 
приведет к более глубокому трансграничному сотрудничеству со смежными государст-
вами и т.п.

Главенствующую роль в обеспечении национальной безопасности играет экономи-
ческая безопасность. Наличие экономической безопасности определяет ее центральную 
роль в обеспечении как внешней, так и внутренней безопасности страны, что требует 
необходимой концентрации внимания к внедрению эффективных инновационных про-
цессов, реализации приоритетных задач в развитии экономики государства и т.п. 

Экономическая безопасность органически включена в систему безопасности страны 
вместе с такими ее слагаемыми, как обеспечение надежной обороноспособности страны, 
поддержание социального мира в обществе, защита от экологических бедствий. Здесь все 
взаимосвязано, и одно направление дополняет другое: не может быть военной безопас-
ности при слабой и неэффективной экономике, как не может быть ни военной безопас-
ности, ни эффективной экономики в обществе, раздираемом социальными конфликтами. 
Подчеркивая такую взаимосвязь, надо, вместе с тем, учитывать, что решающая базисная 
роль в ней принадлежит экономической безопасности [5, с.5].

В этой связи отдельные положения решения Совета национальной безопасно-
сти и обороны Украины от 6 мая 2015 года «О Стратегии национальной безопасности 
Украины» [6] указывают на то, что ключевым условием нового качества экономического 
роста являются обеспечение экономической безопасности путем обеспечения готовно-
сти экономики к отражению Украины вооруженной агрессии, а также развитию оборон-
но-промышленного комплекса как мощного высокотехнологичного сектора экономики, 
способного играть ключевую роль в ее ускоренной инновационной модернизации.

Основной задачей государства, при этом, является установления контроля, направ-
ленного на урегулирование отношений между людьми, в процессе производственных 
отношений и распределения благ в государстве. Подобная экономическая политика яв-
ляется основным стержнем нового экономического курса, гарантирующего безопасность 
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государства при условии, если построена на принципе справедливого распределения 
благ и эффективности производства.

Неотъемлемой частью экономической политики представляется технологическая по-
литика, где важным аспектом ее успешного развития является технологическая безопас-
ность государства.

Научно-технологическая безопасность определяется достижениями преимуществ в 
сфере развития всевозможных технологий являющиеся основополагающим фактором 
успешного развития любого государства, а эффективная охрана таких достижений яв-
ляется обязательным условием в процессе достижения позитивных результатов в слож-
ной конкурентной борьбе хозяйствующих субъектов. В связи с чем, Украине необходимо 
сконцентрировать весь свой экономический, технологический и интеллектуальный по-
тенциал для успешной реализации своих возможностей в данном направлении.

Таким образом, сущность технологической безопасности определяется способно-
стью в сохранении необходимого уровня развития существующего производственного 
и научно-технического ресурса, который бы в случае возникновения крайне негативных 
обстоятельств, обеспечил бы благоприятные условия для нормального развития эконо-
мики государства путем эффективного применения технологического и научно-интел-
лектуального потенциала, гарантирующие государству сохранность своей обороноспо-
собности и экономического суверенитета.

Для того, чтобы Украина была способна на равных вести конкурентную борьбу на 
мировом рынке с крупными экономически развитыми государствами, необходимо увели-
чение темпа роста развития и распространения передовых технологий. Подобные фак-
торы и определяют наличие соответствующего уровня технологической безопасности 
любого современного государства. Отсутствие таких возможностей, напротив, сужает 
возможности страны вести самостоятельную экономическую политику и отстаивать соб-
ственные экономические интересы.

Одно из приоритетных мест в системе национальной безопасности отведено эколо-
гической безопасности.

Охрана экологической безопасности в современных условиях развития нашей го-
сударственности и всего мирового сообщества в целом, является одной из самых важ-
ных задач. Активизация таких процессов представляется еще более актуальной в пери-
од усиления природных катаклизмов и наступления периода глобального потепления. 
В Украине усиление такого рода деятельности определяется и принципами приорите-
та общечеловеческих ценностей, декларированных действующей Конституцией. Так, 
Основной Закон выделяет конституционное право человека на благоприятную экологи-
ческую среду (на экологическую безопасность) [7].

Основу стратегии по обеспечению экологической безопасности должны составлять 
существующие научно обоснованные концепции в сфере рассматриваемой проблемы, 
а также соответствующие законодательные предписания, принятые согласно действую-
щей юридической процедуре. Так, некоторыми исследователями в этой области, создана 
система принципов экологической безопасности, которые заключаются в:

а) равной экологической безопасности; б) запрещении экологической агрессии;  
в) контроле за соблюдением согласованных требований экологической безопасности;  
г) регулярном обмене соответствующей информацией; д) предотвращении трансгранич-
ного ущерба окружающей среде; е) сотрудничестве по преодолению чрезвычайных эко-
логических ситуаций; ж) научно-техническом сотрудничестве; з) праве на благоприят-
ную окружающую среду [3, с.13].

Экологическая безопасность представляет собой составным элементом структуры 
международной безопасности, в силу чего каждое государство, как член мирового сооб-
щества, обязано создавать необходимые условия для обеспечения эффективной защиты 
окружающей природной среды в пределах границ своей территории, а также оказывать 
содействие в партнерских взаимоотношениях с другими государствами для обеспечения 
надлежащих условий существования всего человечества.
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В социальной и гуманитарной сферах государству необходимо сконцентрировать 
внимание на существенном усилении социальной составной экономической политики, 
направленной на реальное улучшение уровня жизни населения. Это должно выражаться, 
как правило, в пересмотре существующей социальной политики в части: определения 
стоимости оплаты труда, тарифной политики в сфере ЖКХ, своевременной выплаты 
заработной платы и других социальных выплат, укрепления целевой направленности 
материальной поддержки, а также снижения уровня безработицы. Усилиями государст-
венных институтов необходимо создать необходимые условия, способствующие предо-
твращению обеднения населения и, соответственно, социального его расслоения. 

Особое внимание необходимо обратить на процесс разработки эффективного меха-
низма социальной защиты граждан, надлежащей охраны и восстановления физического 
и духовного здоровья населения, искоренению наркомании, алкоголизма и других нега-
тивных социальных явлений, принятие соответствующих мер направленных на ликвида-
цию детского и подросткового бродяжничества и беспризорности.

Информационная безопасность в последнее время занимает одно из ведущих пози-
ций в системе национальной безопасности. В современном мире любое государство мо-
жет рассчитывать на свое превосходство над другими державами в военно-технической, 
экономической сферах, обладать стратегическим и тактическим превосходством, успеш-
но прогнозировать развитие новых технологий, военной техники и современного воо-
ружения, лишь при условии лидерства в владении развитыми средствами информации, 
организации эффективной системы информационной борьбы, в том числе и в успешном 
ведение информационной войны. 

О роли информационной безопасности могут свидетельствовать события, имевшие 
место в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане, Сирии и т.д., где методы информацион-
ной борьбы ведущих мировых государств определили решающий исход таких военных 
кампаний.

Таким образом, в современном мире информация является основным орудием в про-
тиводействии ведущих мировых держав в борьбе за мировое господство на глобальном 
информационном пространстве.

От интенсивности, полноты, качества и своевременности информационного обмена 
зависит уровень развития таких отраслей, как оборонная промышленность, энергетика, 
связь, наука и медицина, транспорт и производство в целом.

Появление и активизация угроз в информационной сфере, прежде всего угроз от 
ведения информационных войн, существенно повышают роль и значение информаци-
онной безопасности в системе национальной безопасности Украины и обуславливает 
расширение ее содержания. Утрата контроля над национальными информационными 
коммуникациями в ХХI веке может привести к утрате национальной независимости. 
Будущие войны – войны без применения непосредственного насилия, средствами ко-
торого являются не непосредственные действия, одним из методов которых являются  
информационные войны [8, с.160].

В этой связи сложно не согласиться с тем, что государственная политика обеспе-
чения информационной безопасности является важной составляющей политики нацио-
нальной безопасности. В ее основе должна быть системная превентивная деятельность 
органов государственного управления в отношении предоставления гарантий информа-
ционной безопасности личности, социальным группам, обществу и государству в целом. 
Анализ свидетельствует о существовании реальных угроз информационной безопасно-
сти Украины [9, с.158]. 

Выводы. Таким образом, указанные положения свидетельствуют о том, что нацио-
нальная безопасность – это конкретно-историческая категория, которая имеет свою 
структуру, развитие и формирование которой определяют политические, духовно-идео-
логические, социально-экономические и другие факторы. Поэтому формирование содер-
жания этого понятия находится в прямой зависимости от национальных интересов го-
сударства, единой национальной идеи [10, s. 188], существующей в обществе. При этом 
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следует отметить, что содержанием национальной безопасности являются коренные, ос-
новные интересы обеспечения государственности украинского народа, его самобытного 
развития, достойного существования в европейской и мировой цивилизации [11, с. 390]. 
Следовательно, определение структуры, а значит и сущности национальной безопасно-
сти Украины, позволяет определить круг общественных отношений, общественных ин-
тересов, которые могут быть взяты под охрану действующим уголовным законодатель-
ством Украины [12, с. 42].
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Резюме
У статті проаналізовано проблему встановлення об’єктів і структури національної 

безпеки України відповідно до положень Закону України «Про основи національної без-
пеки України». Виділено окремі елементи, які складають таку структуру, а також дана 
докладна характеристика кожного з них. На підставі здійсненого дослідження запропо-
новано авторську версію структурної складової національної безпеки України.

Ключові слова: структура, національна безпека, об’єкт, закон, концепція, держава, 
безпека, особистість, суспільство, система.
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Summary
The article analyzes the problem of establishing the objects and structure of the 

national security of Ukraine in accordance with the provisions of the Law of Ukraine «On 
the Fundamentals of National Security of Ukraine». Separate elements that make up such a 
structure, as well as a detailed description of each of them. On the basis of the research carried 
out, an author’s version of the structural component of the national security of Ukraine was 
proposed.
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РОЛЬ ПРОКУРОРА В ДОДЕРЖАННІ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС 
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Досліджено питання процесуальної діяльності прокурора щодо додержання закон-

ності в кримінальному провадженні; проаналізовано питання обмежень та порушень 
конституційних прав та свобод на досудовому розслідуванні, гарантій законності до-
судового розслідування, розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного 
законодавства. 

Ключові слова: кримінальне провадження, законність, прокурор, органи розсліду-
вання, процесуальні гарантії.

Постановка проблеми. У Конституції України зазначається, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 
держави. Саме держава в особі відповідних державних органів та посадових осіб має 
гарантувати кожному громадянину захист від злочинних посягань.

Під час кримінального провадження важливим гарантом дотримання законності, до-
держання прав і свобод людини та громадянина є прокурор. Стаття 36 КПК України чітко 
визначає, що прокурор здійснює нагляд за додержанням законів при проведенні досудо-
вого розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

На жаль, в Україні ступінь ризику порушення законності, прав учасників кримі-
нального провадження залишається досить високим. Особливо це простежується під 
час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведенні слідчих 
(розшукових) дій. Через недолугі реформи правоохоронних органів спостерігається зву-
ження меж прокурорського нагляду, що призводить до зниження ефективності реаліза-
ції прокурором певних функцій. Наслідком зазначеного є низька якість та ефективність 
досудового розслідування, порушення законності при проведенні процесуальних дій та 
застосуванні примусових заходів до певних учасників кримінального провадження, від-
сутність єдиної спрямованості слідчого і прокурора на загальний результат досудового 
розслідування і солідарної відповідальності за його досягнення.

Отже, стан дотримання законності під час здійснення кримінального провадження 
сьогодні не є втішним, незважаючи на те, що в КПК України закріплено чимало проце-
суальних гарантій для недопущення порушень процесуального закону чи прийняття не-
законних і неупереджених рішень. Аналіз доктринальних підходів до розуміння сутності 
діяльності прокурора в кримінальному провадженні, призначення й ролі в криміналь-
ному провадженні, особливостей забезпечення ним дотримання законності під час до-
судового розслідування створює передумови для реформування чинного кримінального 
процесуального законодавства України, визначення напрямів удосконалення прокурор-
ського нагляду за додержанням законності під час досудового розслідування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика забезпечення прокурором 
дотримання законності в кримінальному провадженні була й є предметом досліджен-
ня для багатьох учених. В Україні ці питання вивчали Ю. П. Аленін, В. Г. Гончаренко, 
Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, В. Т. Маляренко, 
М. М. Михеєнко, В. В. Назаров, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, О. Ю. Татаров, 
В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило та ін. Разом 
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з тим дослідження кримінального процесуального законодавства України, літературних 
джерел, статистичних матеріалів, судово-слідчої практики дозволяє стверджувати, що 
сучасний етап вирішення проблеми забезпечення прокурором законності в криміналь-
ному провадженні вимагає якісно нових підходів щодо її розуміння, створює нагальну 
потребу розробки концепції реалізації законності в кримінальному провадженні.

Мета статті полягає в дослідженні сучасних підходів до вирішення існуючих проб-
лем процесуальної діяльності прокурора щодо додержання законності під час обмеження 
конституційних прав і свобод людини в кримінальному провадженні та внесенні науково 
обґрунтованих рекомендацій для вдосконалення чинного законодавства і практики його 
застосування.

Виклад основного матеріалу. У кримінальному провадженні дотримання владни-
ми суб’єктами законності сприяє створенню стабільної та юридично доцільної й опти-
мальної процедури провадження, процесуальному порядку проведення слідчих (роз-
шукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, застосуванню заходів забезпечення 
кримінального провадження, унеможливлює та мінімізує юридичні помилки, створює 
необхідні гарантії встановлення істини, захисту прав і свобод учасників кримінального 
провадження. Ми погоджуємося з думкою О. С. Захарової, що законність передбачає, 
що вся система органів, уповноважених здійснювати юрисдикцію і (або) юрисдикційні 
повноваження, будується лише на законних підставах; повноваження щодо здійснення 
юрисдикції відповідають вимогам законів та інших нормативно-правових актів; за юрис-
дикційною діяльністю здійснюється ефективний державний контроль; забезпечується 
формування правосвідомості законослухняних громадян, які виконують юрисдикційні 
функції [1, с. 73].

Важливим напрямом діяльності прокурора в кримінальному провадженні є забез-
печення дотримання законності. Для забезпечення належного рівня законності під час 
досудового розслідування прокурора наділено процесуальними засобами впливу, зокре-
ма він може вилучити і передати будь-яке провадження (від одного органу досудового 
слідства іншому, від одного слідчого іншому); усунути слідчого від ведення досудового 
слідства, якщо той допустив порушення закону; скасувати незаконні і необґрунтовані 
постанови слідчих; надати письмові вказівки щодо розслідування кримінальних право-
порушень, ініціювати проведення окремих слідчих (розшукових) дій та розшук осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення, здійснювати повідомлення про підозру тощо.

Даючи згоду або затверджуючи відповідний процесуальний акт органу досудового 
розслідування, прокурор надає йому юридичної сили. Відмова прокурора в затвердженні 
процесуального рішення являє собою своєрідний попереджувальний захід щодо недо-
пущення порушень закону.

Наглядаючи за досудовим розслідуванням, прокурор не повинен «пасивно» спо-
стерігати за діяльністю учасників кримінального провадження та обмежувати свою ді-
яльність очікуванням сигналів про порушення закону, а зобов’язаний активно виявляти 
такі порушення. Значною мірою діяльність прокурора повинна спрямовуватися на по-
передження і усунення помилок, спричинених неправильною оцінкою слідчої ситуації, 
недостатнім рівнем професійної майстерності чи недостатнім досвідом роботи слідчих 
[2, с. 28; 3, с. 45].

Разом з тим окремим завданням прокурора на досудовому розслідуванні, на реалі-
зацію якого спрямовано відповідний напрям прокурорської діяльності є захист прав і 
законних інтересів учасників кримінального провадження, оскільки пріоритетною базо-
вою цінністю законності є конституційні права і свободи людини. Права і свободи люди-
ни та законність – тісно взаємопов’язані явища. Цей взаємозв’язок полягає в тому, що, з 
одного боку, поза законності права і свободи людини не можуть бути реалізовані, оскіль-
ки законність є їх найважливішою гарантією. З іншого – безпосередньо права і свободи, 
їх наявність та реалізація є показником стану законності і демократії в суспільстві. 

М. І. Мичко зазначив, що на стадії досудового розслідування прокурор вирішує два 
взаємопов’язаних завдання: з одного боку, як охоронець закону, він піклується про права 
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і законні інтереси підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого та інших учасників до-
судового слідства, стежить за дотриманням порядку розслідування, з іншого – як учасник 
досудового слідства, він сприяє розкриттю і розслідуванню злочину, притягненню ви-
нних осіб до встановленої законом відповідальності [4, с. 329-330]. Захист прав і свобод 
людини та громадянина є міжфункціональним завданням прокурора, яке він реалізує при 
виконанні всіх без виключення покладених на нього законом функцій [5, с. 9]. Вказівку 
на необхідність захисту прокурором прав і законних інтересів громадян містить як ст. 1 
Закону України «Про прокуратуру», установлюючи загальні завдання прокурорської ді-
яльності, так і ст. 2 КПК України, яка безпосередньо відносить охорону прав, свобод 
та законних інтересів учасників кримінального провадження до завдань кримінального 
провадження. 

Вважаємо, що необхідно чітко визначити коло осіб, на захист прав та законних інте-
ресів яких спрямована така діяльність прокурора. Так, у п. 25 ст. 3 КПК України визна-
чено поняття «учасники кримінального провадження». Разом з тим, очевидно, що цей 
перелік є надмірно широким. На досудовому розслідуванні беруть участь не всі учасники 
кримінального провадження.

У науковій юридичній літературі наголошується, що реалізація повноважень проку-
рора однаковою мірою спрямована як на захист прав і законних інтересів осіб та органі-
зацій, які потерпіли від злочинів, так і на захист особи від необґрунтованої і незаконної 
підозри, обвинувачення, обмеження прав та свобод [6, с. 28; 7, с. 74]. Таким чином, на 
досудовому розслідуванні можна виокремити двох основних суб’єктів, захист прав яких 
має забезпечувати прокурор: це підозрюваний і потерпілий. Факультативним суб’єктом 
ми вважаємо заявника, оскільки в багатьох випадках ним виступає потерпілий. Щодо ін-
ших учасників кримінального провадження, які можуть фігурувати на цьому етапі, як-от 
цивільний позивач, свідки, експерт, спеціаліст та інші, прокурор теж повинен забезпечу-
вати їхні права, проте вказана діяльність, з огляду на другорядну процесуальну роль цих 
суб’єктів, перебуває за межами даного дослідження.

Отже, зміст правозахисної діяльності прокурора на досудовому розслідуванні ста-
новить власне забезпечення прав і законних інтересів вищевказаних учасників кримі-
нального провадження. При цьому до предмета прокурорського нагляду належить до-
держання закону щодо набуття цими суб’єктами відповідного процесуального статусу, 
додержання їх прав і обов’язків органами досудового розслідування, а в разі порушення 
цих прав – їх відновлення та притягнення до відповідальності винних у цьому осіб.

Р. Р. Трагнюк вважає, що захист конституційних прав і свобод підозрюваного на до-
судовому слідстві є одним з ключових завдань держави та її органів, на яких покладено 
здійснення кримінального переслідування, і доводить, що особлива роль в забезпечен-
ні прав підозрюваного на досудовому слідстві належить прокурорському нагляду [8, с. 
117-118]. Хоча на початковому етапі досудового розслідування можливості забезпечення 
прокурором прав цього учасника кримінального провадження дещо обмежені, проте їх 
належна реалізація закладає основу правового захисту підозрюваного при подальшому 
розвитку процесу. Отже, забезпечення прав підозрюваного посідає пріоритетне місце в 
правозахисній діяльності прокурора на досудовому розслідуванні.

Зазначимо, що прокурорський нагляд за додержанням прав підозрюваного варіюєть-
ся залежно від підстав набуття останнім процесуального статусу. У разі повідомлення 
особі про підозру слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій 
законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані невідкладно повідомити пі-
дозрюваному про його права. На жаль, у КПК України відсутнє закріплення обов’язку 
уповноваженої особи роз’яснити підозрюваному суть підозри. Відповідно ж до ч. 3 ст. 42 
КПК України першим і найважливішим правом кожного підозрюваного (та й обвинува-
ченого) є право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрю-
ють. Тому сутність підозри повинна бути відразу роз’яснена особі на зрозумілому для 
неї рівні. Вважаємо за доцільне ст. 276 КПК України доповнити частиною четвертою в 
такій редакції: «Слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (особа, якій 
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законом надано право здійснювати затримання) зобов’язані роз’яснити підозрюваному 
сутність підозри».

Після повідомлення про підозру необхідно допитати підозрювану особу з приводу 
винесеного їй такого повідомлення. Допит підозрюваного, хоча й не передбачений як 
обов’язковий етап повідомлення про підозру, найчастіше проводиться якнайшвидше піс-
ля такого повідомлення. Для забезпечення ефективної реалізації даного положення слід 
висловити пропозицію щодо доповнення ст. 276 КПК України частиною п’ятою, у якій 
зазначити: «Після вручення особі повідомлення про підозру та роз’яснення його суті 
слідчий чи прокурор негайно проводить допит підозрюваного. У випадку неможливості 
негайного проведення допиту з поважних причин, такий допит повинен бути проведений 
у найкоротший строк». У зв’язку з тим, що повідомлення про підозру є формою початку 
кримінального переслідування особи, саме відповідно до змісту повідомлення про підоз-
ру до особи можуть бути застосовані ті чи інші запобіжні заходи, а також визначається 
фактичний напрямок подальшого розслідування. 

Прокурорський нагляд за повідомленням особі про підозру передбачає наглядові по-
вноваження прокурора на всіх етапах даної процесуальної дії: при складанні повідом-
лення про підозру, при врученні його особі, а також при його зміні. При цьому, роль про-
курора полягає не лише в перевірці дотримання законності під час повідомлення особі 
про підозру щодо його своєчасності, правильності складання тощо. Прокурор залежно 
від передбаченого КПК України випадку повідомлення про підозру перевіряє також за-
конність затримання особи, застосування щодо неї запобіжного заходу тощо.

Зазначимо, що після повідомлення та набуття статусу підозрюваного, обсяг прав осо-
би значно звужується, а в слідчого з’являється більше повноважень і можливостей засто-
сування до особи заходів забезпечення кримінального провадження, що призводить до 
суттєвого обмеження конституційних прав такої особи.

На підставі зазначеного можна дійти висновку, що закріплення в процесуальному 
законодавстві засади законності не виключає необхідності під час кримінального про-
вадження обмежувати конституційні права і свободи людини. Обмеження прав і свобод 
людини допустимі й необхідні в провадженні, але у визначених законом межах, є ви-
мушеними і мають застосовуватися за крайньої необхідності на принципах дотримання 
суворої законності й обґрунтованості.

Органи розслідування, прокурор й суд під час кримінального провадження повинні 
мати можливість втручання в ті чи інші процеси, що можуть вплинути на дослідження 
обставин кримінального провадження, але в усіх випадках таке втручання у справи осо-
би має здійснюватися на підставі закону, юридичних процедур, з дотриманням загальної 
умови невід’ємності системи основних прав і свобод. Фактично законність є тією гран-
ню, яка обмежує свободу кожного заради свободи всіх, виступає гарантом належної по-
ведінки всіх зацікавлених учасників провадження. 

Обмеження прав і свобод як правомірне вторгнення в цю галузь вимагає особливого 
режиму: наявність підстав для втручання, передбачених законом; застосування обмежень 
лише в передбачених кримінальним процесуальним законодавством України випадках; 
застосування обмежень лише службовою особою, наділеною відповідними процесуаль-
ними повноваженнями, що закріплені в КПК України; дотримання встановленої законом 
процедури застосування обмеження; обґрунтованість прийняття процесуальних рішень, 
що обмежують права учасників кримінального провадження; чітке визначення в законі 
суб’єктів обмеження конституційних прав; наявність механізму судового контролю, про-
курорського нагляду, відомчого контролю за законністю й обґрунтованістю обмежень, а 
також надання особі, права і свободи якої обмежені, права на судовий захист. 

У випадку обмеження конституційних прав і свобод особи прокурор повинен переві-
ряти законність підстав, які стали приводом для застосування до особи певних обмежень 
її прав, може та повинен вживати заходів щодо усунення порушень процесуального за-
кону при затриманні та обранні запобіжного заходу, а також недопущення порушення 
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закону при вирішенні питання про повідомлення про підозру чи під час проведення будь-
яких інших процесуальних дій.

Зауважимо, що обмеження прав не має нічого спільного з порушенням конституцій-
них прав та порушенням законності під час кримінального провадження. Саме тому в 
кримінальному провадженні необхідно чітко розмежовувати поняття обмеження консти-
туційних прав і свобод від порушення закону під час проведення процесуальних дій чи 
прийняття процесуальних рішень, чи порушення конституційних прав людини. 

Ми погоджуємося з твердженнями В. В. Назарова, що обмеження конституційних 
прав людини в кримінальному провадженні – це передбачене кримінальним процесуаль-
ним законодавством звуження обсягу гарантованих Основним законом держави прав і 
свобод підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, потерпілого, свідка з боку суб’єктів, 
які провадять досудове розслідування та здійснюють правосуддя, а порушення консти-
туційних прав людини – це необумовлені фактичними обставинами справи і непідтвер-
джені належним чином сукупністю доказів у справі, а також пов’язані з незаконними 
методами ведення дізнання та досудового слідства дії і рішення органів, які провадять 
розслідування та здійснюють правосуддя [9, с. 5, 6].

Вітчизняні вчені постійно наголошують, що органи досудового розслідування, про-
курор, суд та інші представники влади мають обов’язок неухильно дотримуватися вимог 
кримінального процесуального закону під час виконання своїх обов’язків у межах кри-
мінального провадження. Будь-яке порушення процесуального закону має бути усунуто. 
На думку В. В. Молдавана та А. В. Молдавана, ніщо не може виправдати порушення за-
конності. Ураховуючи вимоги життя, закони можуть змінюватись, але в жодному разі не 
повинні порушуватися [10, с. 10]. С. П. Желтобрюхов стверджував, що порушення закон-
ності – це не лише невиконання законів, а й порушення, ослаблення складного механізму 
забезпечення правильного і неухильного застосування законів, і, особливо, створення 
для цього необхідних умов і гарантій [11, с. 14]. Більш розгорнуте визначення порушен-
ня законності надав А. Т. Боннер. Науковець порушенням законності вважає будь-які 
порушення закону, недотримання або невиконання вимог закону органами держави, по-
садовими особами, громадянами. Будь-яке протиправне діяння (або бездіяльність), пове-
дінка, вчинок, що суперечать закону, є порушенням законності. Таке розуміння порушень 
законності ґрунтується на сутності законності, оскільки ця сутність полягає в дотриман-
ні та виконанні законів усіма, порушенням законності буде будь-яке недотримання і не-
виконання вимог закону хто б то не був [12, с. 189].

На жаль, сьогодні в Україні спостерігаємо наступ на засаду законності, який почався 
зі скасування «загального нагляду» прокуратури за дотриманням законів, а в подальшо-
му логічним продовженням цього стало внесення змін до ст. 129 Конституції від 2 черв-
ня 2016 р., згідно з якими вилучено засаду законності з переліку конституційних засад 
судочинства. 

Ми повністю підтримуємо погляди І. І. Котюка, що відмова від засади законності – 
це шлях до беззаконня. Законність є не лише процедурним, а й онтологічним (сутнісним) 
засобом забезпечення верховенства права. Не випадково в системі правових норм роз-
різняють норми матеріального і норми процесуального права, які є підґрунтям різних 
галузей права та величезної кількості різноманітних правових інститутів, сама наявність 
яких свідчить про те, що регламентація суспільних відносин не зводиться до врегулю-
вання лише питань, пов’язаних з правами людини, а стосується й безлічі тих питань, 
які не стосуються прав людини взагалі. Якщо ж при цьому від обов’язковості вказаних 
норм відмовитися, то який тоді взагалі сенс у регулюванні ними суспільних відносин? 
Тобто відмова від засади законності передбачає узаконення можливості їх ігнорування, 
дискредитацію самої суті правовідносин, а в підсумку – відкриває шлях до беззаконня 
[13, с. 13].

Наслідком вищезазначеного стало те, що все частіше в державі стали проводитися 
незаконні, навіть масові, обшуки, із залученням різних спецпідрозділів та застосуван-
ням фізичної сили і спеціальних засобів, у т.ч. з явним порушенням вимог КПК України. 
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Лише в 2017 р. кількість звернень до суду для проведення обшуку порівняно з 2012 р. 
збільшилася в 45 разів! При цьому близько 85 % таких звернень задовольняються суда-
ми [14]. Це є свідченням того, що в державі поступово починає діяти не сила закону, а 
закон сили. 

У 2017 році рівень незаконного насильства в поліції майже зрівнявся з аналогічними 
показниками 2010 р. Оціночна кількість людей, які стали жертвами умисного заподіяння 
працівниками поліції побиття, страждань чи катувань, зросла з 409 080 осіб у 2015 р. до 
641 326 осіб у 2017 р., а тих, які стали жертвами катувань, також зросла з 62 935 осіб у 
2015 р. до майже 96 тис. осіб у 2017 р. [15, с. 20].

У цілому спостерігається криза законності в діяльності правоохоронних органів. Це 
простежується в їх незбалансованості, постійних конфліктах, зростанні недовіри гро-
мадськості до них. Органи розслідування демонструють повну безвідповідальність за 
розкриття кримінальних правопорушень, бездіяльність та безконтрольність. 

У зв’язку із зазначеним перед прокурорами наразі постає низка нерозв’язаних у пра-
вовому полі проблем організаційного та практичного характеру щодо дотримання закон-
ності під час досудового розслідування. Вирішення цих проблем тісно пов’язане з питан-
ням гарантій законності досудового розслідування, які можуть розглядатись як фактори, 
які позитивно впливають на забезпечення законності, визначають передумови та умови 
її дотримання.

Вважаємо, що систему гарантій законності під час досудового розслідування мають 
складати: засади кримінального провадження; процесуальна форма прийняття рішень, 
а також їх реалізація; визначені законом процесуальні дії слідчого, органу досудового 
розслідування, суду та судді, у провадженні яких перебувають матеріали кримінального 
провадження; установлені законом процесуальні дії інших службових осіб органів дер-
жавної влади, які виконують свої контрольно-наглядові функції (нагляд прокурора за до-
держанням законів при проведенні досудового розслідування у вигляді процесуального 
керівництва досудовим розслідуванням, судовий контроль за дотриманням прав, свобод 
та інтересів осіб у кримінальному провадженні); дії інших учасників кримінального про-
вадження, пов’язані з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності органів досудового роз-
слідування чи прокурора під час досудового розслідування; установлені законом строки 
для виконання процесуальних рішень; заходи юридичної відповідальності.

Висновки. Отже, роль прокурора в додержанні законності в кримінальному прова-
дженні має величезне значення не лише для врегулювання діяльності сторони обвинува-
чення, а й для захисту прав і свобод інших учасників кримінального провадження, недо-
пущення порушень процесуального закону. З метою недопущення порушень законності 
прокурор має створювати правові умови, що об’єктивно унеможливлять порушення дії 
законності шляхом накладення санкцій на тих суб’єктів провадження, які схильні до по-
рушення законності, а також культивувати такий тип правосвідомості, якому не властиве 
намагання уникати вимог законності.
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В статті розглядається вихід держави з міжнародної організації як особливий вид 
денонсації її установчого акту. Аналіз положень статутів про вихід з міжнародних орга-
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денонсацію та вихід, що містяться в звичайних договорах. Всі вони належать до одного 
інституту денонсації міжнародних договорів.
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Постановка проблеми. В теорії і практиці міжнародного права не раз підіймалося 
питання про вихід держави-учасника з міжнародної організації шляхом денонсації її 
статуту. У зв’язку з цим доречно розглянути різницю між поняттями «вихід» та «денон-
сація».

В міжнародно-правовій літературі та практиці стосовно припинення членства в між-
народній організації вживаються терміни «вихід з організації» або «денонсація установ-
чого акту міжнародної організації» [1, c. 53-54]. В ст. 12 Статуту Всесвітнього пошто-
вого союзу використані обидва терміни: «Кожна Країна-член має право виходу з Союзу 
шляхом денонсування Статуту». Аналогічне формулювання міститься в ст. 6 Статуту 
Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку.

Метою статті є розгляд виходу держави з міжнародної організації як особливий вид 
денонсації її установчого акту.

Виклад основного матеріалу. Слід відмітити, що в міжнародно-правовій доктрині 
відсутня єдина думка стосовно змісту поняття «вихід». В Словнику термінології міжна-
родного права зазначається, що «вихід – це термін, який було вжито в ході дослідження 
питання про можливість припинення членства в ООН, якщо це не передбачено стату-
том … Термін «вихід» вживався відносно можливості держави-члена покинути органі-
зацію. Цим терміном не користуються для позначення виходу з іншої організації або для 
відмови від договору, а говорять про денонсацію» [2, c. 544].

Н. Файнберг відмічав, що «ми не знаємо, які причини призвели до такої відмінності» 
[3, c. 189], оскільки десять з дванадцяти організацій ООН говорять про право на вихід, 
а Міжнародна організація цивільної авіації та Міжнародний союз електрозв’язку вжива-
ють термін «денонсація».

Більшість авторів під терміном «вихід» розуміють як призупинення участі в багато-
сторонньому договорі одного чи декількох учасників, так і припинення членства в між-
народній організації [4, c. 202]. Таке значення надавали цьому терміну і на Зальцбурзькій 
сесії Інституту міжнародного права в 1961 р.

Німецькі юристи М. Хіршлер та Б. Циммерман висловлюються проти проведен-
ня якісної відмінності між виходом з міжнародного договору та припиненням член-
ства в міжнародній організації, оскільки це, на їхню думку, призвело б до вилучення 
статутів міжнародних організацій зі сфери дії права міжнародних договорів [5, c. 33]. 
М. Франковська дорівнює вихід з багатостороннього договору до виходу з міжнародної 
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організації і розглядає останнє як окремий випадок дорозумілого права на денонсацію, 
яке витікає з характеру договору [6, c. 236].

Д. Харашті зазначав, що «при визначенні поняття денонсації немає сенсу розме-
жовувати, як це часто відбувається в літературі, заяви про денонсацію двостороннього 
договору та про вихід з багатостороннього договору», а отже і зі статуту міжнародної 
організації, «за своєю природою, ці дві заяви є тотожними» [7, c. 245]. Доповідач Комісії 
міжнародного права Х. Уолдок в ст. 17 проекту статей з права міжнародних договорів 
1963 р., що мала назву «Договори, що не містять положень про їхній строк та припинен-
ня», включив наступні положення: «п. 3 b) якщо договір є статутом міжнародної органі-
зації і в ньому не передбачено інше, сторона має право на вихід з договору та з організа-
ції після завчасного повідомлення, направленого компетентному органу у відповідності 
з правилами організації» [8, c. 64]. В ході дискусії Г. Тункін відмітив, що «це питання 
стосується статутів міжнародних організацій і йому немає місця в проекті з права до-
говорів» [8, c. 115]. Ця думка була підтримана іншими учасниками засідання, зокрема 
Е. де Аречагою та Ш. Розенне [8, c. 116], а також самим доповідачем, який заявив, що 
«питання договорів, які є статутами міжнародних організацій, мають розглядатися у ви-
нятковому порядку» [8, c. 113].

В радянській доктрині прийнята точку зору, що статути міжнародних організацій є 
міжнародними договорами sui generis, тобто такими, що мають певні особливості. Вони 
не тільки встановлюють права та обов’язки держав, як це робить звичайний багатосто-
ронній міжнародний договір, але і створює міжнародні організації, установи, органи, 
визначаючи їхню компетенцію, взаємовідносини, встановлюючи правове положення 
членів організації [9, c. 21]. Іншими словами, статут міжнародної організації – більш 
складне явище, ніж багатосторонній договір. Дане положення знайшло своє підтвер-
дження в консультативному висновку Міжнародного Суду ООН 1962 р., в якому мова 
йде про специфічні риси статутів. Віденська конвенція про право міжнародних догово-
рів 1969 р., враховуючи наведені особливості установчих актів міжнародних організацій 
містить положення про те, що вона буде застосовуватися до статутів «без шкоди для від-
повідних правил цієї організації». Відповідно, можна вважати, що основні норми права 
міжнародних договорів застосовуються до установчих актів міжнародних організацій з 
відповідними змінами.

Говорячи про особливості статутів міжнародних організацій, слід відмітити, що од-
нією з них є суверенне право держави на вихід з міжнародної організації. Вступаючи в 
міжнародну організацію, яка є більш складним механізмом, на відміну від багатосто-
роннього договору, держава зв’язує себе положеннями відповідного установчого акту. 
Якщо в статуті передбачені положення про вихід або наявні певні додаткові документи, 
де зафіксована процедура, то вихід відбувається згідно з такими положеннями, тобто «з 
урахуванням правил організації».

Передбачаючи право на вихід, статут міжнародної організації зазвичай пов’язує при-
пинення членства з дотриманням певних обов’язкових умов. Так, наприклад, подання 
письмового повідомлення про вихід депозитарію або генеральному секретарю міжна-
родної організації є conditio sine qua non, яке передбачено у всіх статутах, що мають 
положення про вихід. Заява про вихід може призвести до негайного припинення член-
ства в міжнародній організації, якщо про це вказується у статуті. Наприклад, в Угоді 
про Міжнародний банк реконструкції та розвитку зазначається: «Кожен член може в 
будь-який час вийти з Банку, направивши в центральну установу Банку письмове повідо-
млення. Відмова від членства набирає чинності в день отримання такого повідомлення». 
Г. Шермерс в своїй праці «Право міжнародних організацій» відмічав, що «ця умова пе-
редбачається з метою збереження економічної незалежності держави-члена» [1, c. 46]. 
Більшість статутів встановлює строк для набрання заявою про вихід чинності. Частіше 
за все даний строк сягає 12 місяців, зокрема в установчих актах таких організацій, як: 
ФАО (ст. 19), ІКАД (ст. 95), ВОЗ (ст. 29), ВПС (ст. 12), ІМКО (ст. 59), МСЕ (ст. 23), ЕАСТ 
(ст. 42), ОАЕ (ст. 32), ОАСР (ст. 17). На відміну від наведених, строк в два роки перед-
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бачався свого часу в Статуті Ліги Націй (п. 3 ст. I), передбачається в Статуті МОП (п. 5, 
ст. I), Статуті Організації американських держав (ст. 112). Протягом даного періоду 
здійс нюються відповідні супровідні процеси, зокрема: перегляд бюджету організації, пе-
рерозподіл зобов’язань, змінення програм діяльності у зв’язку з виходом одного з членів 
організації.

Розповсюдженою є умова, відповідно до якої встановлюється певний період, коли 
заяву про вихід подавати не можна. Зазвичай така умова передбачається на початку ді-
яльності організації з метою забезпечення достатнього часу для налагодження взаємо-
відносин між її членами і вироблення чіткого механізму дій. Такий період має тривалість 
від одного року, як, наприклад, передбачено в ст. 59 Статуту Міжнародної морської ор-
ганізації, до двадцяти років, як передбачено ст. 13 Північноатлантичного договору, яким 
було засновано НАТО. Статут МАГАТЕ в ст. 18 встановлює початковий строк тривалістю 
п’ять років. В деяких організаціях передбачається, що сплив строку, коли держава не 
вправі робити заяви про вихід, починається з дати прийняття статуту організації даною 
державою-членом, тобто цей період спливає окремо для кожної держави, а не для органі-
зації в цілому, як, наприклад, передбачено в ст. XIX Статуту ФАО: «Будь-яка країна-член 
може повідомити про вихід зі складу Організації в будь-який час після закінчення чоти-
рьох років з дати прийняття нею цього Статуту. … Таке повідомлення набуває чиннос-
ті після закінчення одного року з дати повідомлення про це Генеральному директору». 
Таким чином, передбачивши мінімальний строк членства тривалістю п’ять років.

Велика кількість статутів міжнародних організацій пов’язує можливість виходу з ви-
могою про виконання всіх фінансових та договірних зобов’язань, які держава взяла на 
себе, будучи членом міжнародної організації. Ці зобов’язання мають бути виконані до 
набрання заявою чинності. Наприклад, свого часу ст. 1 Статуту Ліги Націй містила таке 
положення: «Всякий член Ліги може, після попереднього, за два роки, попередження, ви-
йти з Ліги, за умови, що він виконав до цього моменту всі свої міжнародні зобов’язання, 
включаючи і зобов’язання за цим Статутом». Коментуючи це положення, Д. Харашті вка-
зував, що «ця вимога є вельми несерйозною, оскільки уявляється майже неможливим, 
щоб до певної дати держава виконала всі свої міжнародні зобов’язання. Втім, достатньо 
вимоги про виконання зобов’язань за Статутом для набрання чинності таким виходом» 
[7, c. 246].

Сьогодні статутами низки міжнародних організацій передбачається вимога про ви-
конання фінансових зобов’язань. Наприклад, п. 5 ст. 1 Статуту МОП містить такі по-
ложення: «Жоден Член Міжнародної Організації Праці не може вийти з Організації без 
попереднього повідомлення про це Генерального Директора Міжнародного Бюро Праці. 
Таке попереднє повідомлення набирає чинності два роки після дати його отримання 
Генеральним Директором і за умови виконання Членом всіх фінансових зобов’язань, що 
витікають з його членства». В деяких міжнародних організаціях несплата фінансових 
внесків розцінюється як вихід з організації, наприклад, ст. 57 Статуту Міжнародного 
бюро мір і ваг.

Російська дослідниця права міжнародних організацій Є. Шибаєва розглядає міжна-
родні організації як «постійно діючі міжнародні органи, в установчих актах яких не міс-
титься положень про час припинення їхньої діяльності» [9, c. 21].

«Право виходу з міжнародної організації є conditio sine qua non міждержавного ха-
рактеру організації» [10, c. 392]. В основі цього права лежить державний суверенітет. 
Але вступаючи в міжнародну організацію для досягнення певних цілей, держава посту-
пається організації частиною свого суверенітету, добровільно приймаючи те, що зафік-
совано в статуті міжнародної організації. Якщо держава-член міжнародної організації 
зв’язує себе положеннями статуту чи іншого установчого акту на визначений в ньому 
строк, то його право на вихід має здійснюватися згідно з положеннями статуту. Тому 
мова в даному випадку йде не про порушення суверенітету держави-члена, а про закрі-
плене в установчому акті і добровільно прийняте державою-членом обмеження власного 
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суверенітету. Н. Файнберг з цього приводу вказував, що недопустимість виходу з між-
народних організацій, заснованих на певний строк, не заперечується ніким [3, c. 190]. 

Сьогодні є статути, які не містять положень про право виходу з міжнародної орга-
нізації, наприклад, Статут ООН, Статут Всесвітньої організації охорони здоров’я. До 
1954 року не містилося положень про вихід і в Статуті ЮНЕСКО. Випадки виходу з 
міжнародних організацій не є частим явищем в міжнародній практиці, але питання про 
можливість виходу за відсутності спеціальної статті в статуті підіймалося неодноразово 
як в науковій літературі, так і в процесі розробки статутів міжнародних організацій.

В ході роботи над Статутом Ліги Націй тодішній президент США В. Вільсон ви-
словлював думку, що немає ніякої необхідності включати в Статут положення про вихід, 
оскільки, безсумнівно, всі делегати будуть згодні з тим, що держава має право вийти з 
організації. Члени Конгресу США не поділяли такої думки, і під впливом їхніх вимог 
США запропонували включити положення про право виходу в Статут Ліги Націй з вка-
зівкою, що «це є вельми суттєвим» [11]. В Статуті Ліги Націй, таким чином, положення 
про вихід наявні. В процесі розробки Статуту ООН на конференції в Сан-Франциско 
в 1945 р. після жвавих дискусій в Комісії І, Комітет Комісії «вирішив утриматися від 
рекомендації включити в Статут положення, що спеціально дозволяє або забороняє ви-
хід з Організації». В коментарі Комітету відмічалося, що в цілі Організації не виходить 
примушувати державу-член продовжувати своє співробітництво з Організацією, якщо в 
силу виключних обставин чи у випадку незгоди з поправкою до Статуту, вона змушена 
буде вийти з Організації.

На конференції в Сан-Франциско Г. Тункін виступав за включення положень про 
вихід в Статут ООН. Представник США також висловлювався на користь суверенного 
права держави-члена на вихід з міжнародних організацій. Однак ці пропозиції не були 
прийняті.

Питання про включення положення про вихід також обговорювалося на установ-
чій конференції Всесвітньої організації охорони здоров’я, на якій була прийнята за-
ява про допустимість виходу тільки у випадку незгоди держави з поправкою в статут. 
Посилаючись на вищенаведені заяви, деякі автори притримуються точки зору, що за від-
сутності спеціальної статті в статуті вихід держави-члена з організації можливий лише у 
випадку, коли через виключні обставини держава змушена вийти з організації або якщо 
її права і обов’язки змінені поправкою до статуту організації, яку вона не може прийняти 
[12, c. 138].

Л. Оппенгейм вважає, що членство в міжнародній організації універсального харак-
теру «має бути обов’язковим для всіх держав і не повинно існувати законної можливості 
виходу з організації» [13, c. 342-343]. Прихильники цієї думки аргументують фактом 
одноголосного прийняття в 1946 р. Асамблеєю Всесвітньої організації охорони здоров’я 
заяви США, в якій було зроблено застереження про право виходу з організації з попе-
редженням за один рік. Однак, скоріше за все, цей факт засвідчує протилежне, оскільки 
США зробили це застереження тому, що хотіли забезпечити собі право на вихід, яке 
вважали недопустимим без застереження. Це підтверджується тим, що ніхто з представ-
ників 52 делегацій, що брали участь в Асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров’я 
і надали згоду на застереження США, не підтримали пропозицію представника Індії 
зробити допустимою для всіх членів можливість виходу з цієї організації. Відповідно, 
держави-члени не пішли на зміну Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я, в 
якому передбачається можливість виходу держави-члена тільки у випадку незгоди з по-
правками Статуту.

12 лютого 1949 р. СРСР заявив в Секретаріаті Всесвітньої організації охорони 
здоров’я про вихід з організації. Оскільки в статуті не містилося положень про вихід, 
держави вважали, що вихід набирає чинності з дати подачі заяв. Незважаючи на те, що в 
заявах було ясно вказано, що вони виходять з організації, але остання не визнала такий 
вихід і вважала їх «неактивними членами». Треба відзначити, що цей випадок, як і інші 
випадки виходу держав-членів з організацій, в статутах яких не передбачається можли-
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вості виходу, не отримали чіткого юридичного тлумачення. Коли в 1955 р. СРСР заявив 
про свій намір знову вступити до Всесвітньої організації охорони здоров’я, йому було 
висунуто претензії з приводу сплати внесків за «час неактивної участі». У підсумку було 
досягнуто компромісу: СРСР сплатив 5 % від всієї суми, і було заявлено про «поновлення 
активного членства».

Така сама ситуація виникла в ЮНЕСКО, коли в 1953-1954 рр. Угорщина, Чехо-
словаччина та Польща подали заяви про вихід з організації. Ще до того, як до Статуту 
ЮНЕСКО було включено положення про вихід, вищенаведені держави заявили про те, 
що вони скасовують свої заяви про вихід і, сплативши частину внесків за час «неактив-
ного членства», поновили свою участь в ЮНЕСКО.

В 1965 р. Індонезія заявила про вихід з ООН. В 1956 р. в телеграмі Генеральному 
Секретареві ООН уряд Індонезії заявив про своє рішення «поновити повне співробітни-
цтво з ООН та поновити участь в її діяльності».

В жодному з наведених випадків питання не отримало чіткого юридичного тлумачен-
ня. Повернення всіх держав відбулося без процедури прийому, яка є необхідною у випад-
ку виходу. Фактично, здається, можна стверджувати лише про тимчасове одностороннє 
припинення членства, аніж про вихід як такий.

Здається, що практика діяльності міжнародних організацій дала однозначну відпо-
відь на дискусії в доктрині з приводу права на вихід з міжнародних організацій. На сьо-
годнішній день, статути всіх міжнародних організацій системи ООН (окрім, власне, ООН 
та ВОЗ) та більшості регіональних організацій містять умови про вихід. Включення по-
ложень про вихід в статути міжнародних організацій виключає можливість існування 
неясних з юридичної точки зору ситуацій, як вищенаведені. Це не породжує утисків су-
веренітету, оскільки він «ніколи не був абсолютним, але завжди обмежувався нормами 
міжнародного права, з якими держави добровільно погодилися» [14, c. 110].

Тут не слід зневажувати зв’язком між правом на вихід та універсальним характером 
організацій, таких як ООН і ВОЗ, які створені для охорони узгоджених, співпадаючих 
інтересів великої кількості держав. В сучасному світі на перший план виходять інтереси 
всього світового співтовариства, тому необхідна ефективна координація дій. Враховуючи 
пріоритет загальнолюдських цінностей, здається доцільним стверджувати, що вихід 
держави з міжнародної організації універсального характеру може мати місце тільки у 
виключних випадках. Інакше такий крок буде протиставленням до міжнародного спів-
товариства, оскільки зачіпає загальнолюдські інтереси. Не випадково держави в усіх роз-
глянутих випадках швидко поновлювали своє членство в універсальних організаціях.

Висновки. Аналіз положень статутів про вихід з міжнародних організацій показує, 
що незважаючи на певну специфіку, вони не відрізняються від положень про денонсацію 
та вихід, що містяться в звичайних договорах. Всі вони належать до одного інституту 
денонсації міжнародних договорів. Відповідно до ст. 5 Віденської конвенції 1969 р. пра-
во міжнародних договорів застосовується до установчих актів міжнародних організації 
з урахуванням їхніх правил, але, якщо в статуті міжнародної організації немає положень 
про вихід, спеціальне правило не застосовується. Відповідно, до статутів, в яких не міс-
титься правил щодо денонсації або виходу, слід застосовувати загальне правило вищена-
веденої норми, згідно з яким статути прирівнюються до міжнародних договорів і до них 
слід застосовувати основні принципи права міжнародних організацій. Таким чином, слід 
вважати, що за відсутності положень про вихід в статуті міжнародної організації вихід 
допускається, тільки якщо встановлено, що держави-члени мали намір допустити мож-
ливість виходу, як це вказано в ст. 56 Віденської конвенції 1969 р.
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ВЫХОД ГОСУДАРСТВА ИЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КАК ОСОБЫЙ ВИД ДЕНОНСАЦИИ ЕЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО АКТА

Резюме
В статье рассматривается выход государства из международной организации как 

особый вид денонсации ее учредительного акта. Анализ положений уставов о выходе 
из международных организаций показывает, что несмотря на определенную специфику, 
они не отличаются от положений о денонсации и выходе, содержащихся в обычных 
договорах. Все они принадлежат к одному институту денонсации международных до-
говоров.
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учредительный акт, международная организация.
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WITHDRAWAL OF A STATE FROM AN INTERNATIONAL 
ORGANIZATION AS A SPECIAL TYPE OF DENUNCIATION  

OF ITS CONSTITUENT ACT
Summary
The article considers the exit of a state from an international organization as a special 

type of denunciation of its constituent act. An analysis of the provisions of the statutes on 
withdrawal from international organizations shows that despite certain specificity, they do not 
differ from the provisions on denunciation and withdrawal contained in ordinary treaties. All 
of them belong to the same institution of denunciation of international treaties.

Key words: denunciation, withdrawal from a treaty, withdrawal from an organization, 
constituent act, international organization.
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ВКЛЮЧЕННЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:   

ПРОБЛЕМИ ТА ПОШУКИ ШЛЯХІВ ВИРІШЕННЯ
У статті розглядаються питання місця міжнародних договорів у законодавстві 

України, яке актуалізується тим, що серед правників і досі не вироблено єдиної по-
зиції щодо його розуміння, у результаті чого воно характеризується неоднозначністю, 
невизначеністю та стало одним з найскладніших об’єктів пізнання. Аналізуються тео-
ретичні підходи та основні практичні проблеми включення норм міжнародних догово-
рів до національного законодавства України, вноситься пропозиція вдосконалити ч. 1 
ст. 9 Конституції у спрямуванні на поширення статусу складової національного зако-
нодавства на всі чинні міжнародні договори незалежно від форми надання згоди на їх 
обов’язковість для України. 
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Постановка проблеми. Аналізуючи вплив процесів інтернаціоналізації, глобалізації 
та міждержавної інтеграції на характер сучасного міжнародного права, його зміст і меха-
нізм дії Ю. О. Волошин зазначає: «хоча в міжнародному праві є феномени, що не мають 
аналогів у національному праві, або вони мають інше значення, або іншу сферу дії», 
проте ця основна тенденція приводить автора до попереднього висновку про те, що «в 
сучасних умовах міжнародне і внутрішньодержавне право не є двома різними правовими 
системами, що існують паралельно, а фактично «накладаються» одне на одного як єдина 
система світового права» [1, с. 91]. Процес поступового визнання цього постулату щораз 
чіткіше простежується на прикладі конституційних положень значної кількості країн, які 
встановлюють умови та механізм інтегрування міжнародних договорів у національну 
правову систему. Дослідження у міжнародно-правовій доктрині питання того, яке міс-
це в ієрархії нормативних актів України займають чинні міжнародні договори, актуалі-
зується тим, що серед правників і досі не вироблено єдиної позиції щодо його розуміння, 
у результаті чого воно почало характеризуватись неоднозначністю, невизначеністю та 
стало одним з найскладніших об’єктів пізнання. У такій ситуації вирішення окресленої 
проблеми набуло особливої гостроти, тим більше, що судова практика при вирішенні пи-
тання щодо визначення обсягу поняття «чинні міжнародні договори, що є частиною на-
ціонального законодавства України» також відзначалась суперечністю, підтвердженням 
чого є недосконалість офіційного нормативного тлумачення ст. 9 Конституції України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження статусу міжнародних до-
говорів у національному праві України та вивчення особливостей входження норм між-
народного права в національне право України перебуває у фокусі уваги таких вітчиз-
няних дослідників як М. О. Баймуратов, О. В. Буткевич, Ю. О. Волошин, Є. О. Звєрєв, 
О. О. Ме режко, А.  Мутана Аббас, В. П. Плавич.

Метою написання статті є аналіз особливостей та проблем включення міжнарод-
них договорів до національного законодавства України, а також пошук шляхів вирішення 
цього неоднозначного завдання.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай, більшість держав норми міжнародних дого-
ворів застосовують до правовідносин внаслідок трансформації, як перетворення на нор-
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ми внутрішньодержавного права. Способи здійснення трансформації передбачаються 
національним законодавством країни, як підписання, ратифікація, затвердження, прий-
няття, приєднання до договору. Надання згоди держави на обов’язковість для неї міжна-
родного договору може здійснюватися й іншим шляхом, про який домовились сторони, 
тому при застосуванні міжнародних договорів слід враховувати застереження, зроблені 
державами-учасницями, що можуть суттєво змінити зміст договору.

Сфера правових відносин, що стосується укладення договорів і набрання ними чин-
ності, додержання, застосування і тлумачення договорів, припинення і зупинення дії 
договорів є предметом права міжнародних договорів як частини міжнародного права і 
врегульовується переважно нормами Віденської Конвенції про право міжнародних до-
говорів 1969 р. Ключовим у цьому випадку є те, що ця група відносин стосується лише 
суб’єктів міжнародного права. Друга ж сфера правових відносин набагато складніша, 
оскільки стосується безпосередньо дії міжнародного права для національного, форм та 
способів вирішення конфліктів між нормами національного та міжнародного права.

В Україні основні засади дії міжнародного права містяться в нормах Конституції, 
зокрема, це передусім ст. 9 Основного Закону України, згідно з якою «чинні міжнарод-
ні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є части-
ною національного законодавства України, а укладення міжнародних договорів, які 
суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до 
Конституції України» [2, с. 298-299]. Незважаючи на те, що існування такої деклара-
тивної норми-принципу в розділі, що визначає загальні засади конституційного ладу 
України, є важливим, оскільки визначає напрям діяльності української держави, а також 
повагу до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, однак відсутність 
чіткої визначеності положення ст. 9 Конституції України формує проблему іншого ха-
рактеру – проблему, пов’язану з місцем міжнародних договорів в системі джерел укра-
їнського права. Відсутність вищезгаданої чіткості О. О. Мережко вбачає в тому, що до-
говір може бути частиною права країни, але чи можна його віднести до законодавства в 
умовах невизначеності положення про пріоритет норм міжнародних договорів над нор-
мами національних законів? Загальний висновок з приводу співвідношення норм між-
народних договорів з нормами національного права, на думку вченого полягає у тому, 
що Конституція не встановлює примату норм міжнародних договорів над нормами на-
ціонального права, а пріоритет, наданий нормам міжнародних договорів перед нормами 
українського національного права не можна вважати таким, що поширюється на все 
законодавство України  [3]. 

Конституційна норма ч. 1 ст. 9 Конституції України про те, що «частиною національ-
ного законодавства України є чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України» буквально відтворена в п. 1 Рішення Конституційного 
Суду України у справі про тлумачення терміну «законодавство» від 9 липня 1998 р. 
№ 12-рп/98. Вітчизняний суд конституційної юрисдикції вирішив, що термін «законо-
давство» потрібно розуміти як «закони України, чинні міжнародні договори України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також постано-
ви Верховної Ради України, Указ Президента України, декрети і постанови Кабінету 
Міністрів України, прийняті у межах їх повноважень та відповідно до Конституції і за-
конів України». Текстуальний порядок нормативних актів у цьому рішенні свідчить про 
те, що Конституційний Суд України поставив міжнародні договори України все ж таки 
на друге місце, після законів України, але вище, ніж акти, які мають статус підзаконних 
актів, таких, що повинні відповідати законам.

Ще одним прагненням отримати офіційне роз’яснення того, яке місце в ієрархії норма-
тивних актів України займають чинні міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України був розгляд на пленарному засіданні Конституційним 
Судом України справи за конституційним поданням народних депутатів України про офі-
ційне тлумачення положення Конституції України, у тому числі й положень ст.  ст. 9 та 
18 цього нормативно-правового акту. Заслухавши суддю-доповідача та дослідивши мате-
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ріали справи, український суд конституційної юрисдикції установив припинити консти-
туційне провадження по даній справі, мотивуючи таке рішення втратою чинності Закону 
України «Про міжнародні договори України» від 1993 р. Свою незгоду з винесеною ухва-
лою у частині припинення конституційного провадження щодо тлумачення ст. ст. 9 та 18 
Конституції України висловив суддя-доповідач у даній справі В. І. Іваненко, який у ви-
кладеній та доданій до рішення Суду окремій думці доцільно відзначив, що вищезгадані 
статті Конституції України за час розгляду справи Конституційним Судом України не 
втратили чинності, а тому «суд міг би дати їх тлумачення»  [4].

Третьою, не менш неуспішною, спробою офіційного тлумачення положень ч. 1 
ст. 9 Конституції України у межах конституційної юрисдикції стало винесення Ухвали 
Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного 
провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради з 
прав людини В. В. Лутковської щодо тлумачення вищезазначених положень Основного 
Закону України. Серед істотних підстав, які спричиняють невідкладність, доцільність та 
потребу в офіційному тлумаченні положень ч. 1 ст. 9 Конституції України, суб’єкт права 
на конституційне подання обґрунтовано вказала на ситуацію при якій одні суди України 
при розгляді справ надають пріоритетне значення національним законам, а не Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р., яка застосовується в рішеннях 
Європейського суду з прав людини, а інші – навпаки. При цьому якщо одні суди України 
вважають, що обов’язковими до застосування є лише рішення Європейського суду з прав 
людини у правах щодо України, то на думку інших – слід застосовувати також рішення 
цього суду, прийняті відносно інших держав.

За справедливим зауваженням авторки такого клопотання вищевказане неоднозначне 
розуміння міжнародного договору, як частини національного законодавства України, під-
риває стабільність судової практики, призводить до непрогнозованості висновків суду та 
порушення принципу юридичної визначеності, спричиняє недотримання Україною своїх 
міжнародних зобов’язань щодо гарантування кожному, хто перебуває під її юрисдикці-
єю, прав і свобод, визначених у розділі І Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 р. Разом із тим, заслухавши суддю-доповідача Н.К. Шапталу, та 
дослідивши матеріали справи, Велика палата Конституційного Суду Україна відмовила у 
відкритті конституційного провадження у справі й відповідно задоволенні вимог заявни-
ці, мотивуючи це тим, що «єдиний орган конституційної юрисдикції не уповноважений 
перевіряти, або надавати роз’яснення з приводу правозастосування з метою усунення 
розбіжностей у судовій практиці» [5].

У межах правозастосовної практики України при вирішенні питань щодо 
загальнообов’язковості міжнародних договорів, визначення їх місця у системі ак-
тів україн ського законодавства традиційно керуються положеннями ст. 26 Віденської 
Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. (яка регламентує принцип сумлін-
ного виконання міжнародних зобов’язань (pacta sunt servanda)), ст. 19 Закону України 
«Про міжнародні договори України» (яка встановлює основні правила дії міжнародних 
договорів на території України), ст. 10 Цивільного Кодексу України (відповідно до ви-
мог якої, якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному в установленому 
порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного 
законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України).

Виходячи із логічного та системного тлумачень ст. 9 Основного Закону держави, 
можна констатувати про встановлення єдиного імперативного обмеження для укладення 
міжнародних договорів – їх несуперечність Конституції України. Гіпотетично законода-
вець фактично допускав можливість появи ситуації суперечності міжнародних договорів 
законам та підзаконним нормативно-правовим актам України тим самим, очевидно за-
лишаючи простір для формування умовиводу щодо часткового примату міжнародного 
права. Більш чітко та однозначно засади функціонування міжнародного права в Україні, 
зокрема, у контексті дії міжнародних договорів України на території України, визначе-
но у нормах Закону України «Про міжнародні договори України». Саме зі змісту ст. 19 
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стає зрозуміло, що Україна нормативно все-таки визнає пріоритет міжнародного права, 
оскільки встановлено, що «чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і за-
стосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства». Відтак, 
для внутрішнього застосування жодних особливостей для міжнародних договорів не пе-
редбачено. Але, згідно з ч. 2 цієї самої статті констатовано «…якщо міжнародним до-
говором, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 
правила міжнародного договору». Таким чином, міжнародні договори України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України по суті ієрархічно розташовують-
ся вище від інших актів законодавства України і мають під собою конституційний статус 
(відповідно до ч. 2 ст. 8 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу)  [6].

Водночас, керуючись такою нормативною основою, дискусійним залишається пи-
тання щодо того, чи може Законом України «Про міжнародні договори України» бути 
встановлена імперативна норма про загальний примат норм міжнародних договорів над 
нормами національного законодавства України, особливо що стосується національних 
законів, які регулюють ті самі питання, однак, залежать від форми надання згоди, і, отже, 
органу державної влади, уповноваженого таку згоду надавати. За умов процесів інтерна-
ціоналізації та міждержавної інтеграції визначення міжнародних договорів у Конституції 
України частиною національного законодавства можна розглядати як «прив’язку» їх до 
існуючих механізмів реалізації основоположних прав людини, але аж ніяк як відмову 
від визнання обов’язковості через відсутність проведення належного механізму імпле-
ментації. Актуалізуючи питання правового статусу міжнародних договорів у системі 
джерел конституційного права України, І. І. Забокрицький зазначає: «враховуючи, що 
саме на міжнародному рівні були розроблені основні документи з прав людини, а та-
кож створені механізми їх захисту (зокрема, діяльність Європейського суду з прав лю-
дини), обов’язковість ратифікації таких договорів і надання їм пріоритету над законами 
України є необхідним. Сам факт здійснення ратифікації шляхом прийняття Верховною 
Радою України закону про ратифікацію, по суті, трансформує міжнародний договір у 
закон (яким, однак, наданий вищий ієрархічний статус під час вирішення потенційних 
конфліктів при застосуванні правових норм), а також певною мірою легітимізує його 
прийняття»  [7, с. 72]. 

Водночас, вищевказана проблематика характеризується складністю, чи навіть не-
можливістю, її остаточного розв’язання. Причина цього криється у наступному: незва-
жаючи на те, що домінуючою тенденцією розвитку та вдосконалення системи сучасних 
вітчизняних джерел права є гуманізація та людиноцентризм, нині помітною є тенденція 
щодо відмови від необґрунтованого, а подекуди й недалекоглядного приєднання України 
до нових міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізація яких на сьогодні не під 
силу нашій державі. Так, станом на початок 2017 р., за даними Урядового уповноважено-
го у справах Європейського суду з прав людини І. Ю. Ліщиної, держава заборгувала сво-
їм громадянам-позивачам близько 434 млн. євро  [8]. Очевидно, що збагачення системи 
джерел українського права новими міжнародними договорами у сфері прав людини, без 
формування повноцінних механізмів реалізації існуючих, є недоцільним на сучасному 
етапі державотворення  [9, с. 22].

Оскільки на державу покладається обов’язок добросовісного виконання договору у 
цілому, давши згоду на обов’язковість для неї договору, вона зобов’язується діяти не 
лише не всупереч положень договору, а й таким чином, щоб не позбавити його мети, 
та не зробити його неможливим для виконання. З метою створення оптимальних умов 
для повного виконання прийнятих зобов’язань нерідко вимагаються додаткові правові й 
організаційні заходи з боку держави. Це й детермінує виникнення та наявність інституту 
ратифікації як системного процесу, що має на меті реалізацію міжнародних зобов’язань 
держави, взятих нею у рамках міжнародно-правових угод, шляхом трансформації норм 
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міжнародного права у норми національного конституційного законодавства з викорис-
танням специфічних прийомів і методів.

У контексті такої парадигми міжнародне право починає діяти у рамках національного 
лише після того, як буде трансформоване у цю систему за спеціальною процедурою  [10, 
с. 42]. Процедура у кожної держави різна, але зводиться вона, як правило, до включення 
тексту міжнародного договору до акту національного законодавства. У такій системі не 
виключена можливість зміни положень міжнародного договору пізнішим за часом на-
ціональним законодавством, але із обов’язковим дотриманням державою принципу pacta 
sunt servanda (відповідно до якого держави не мають права посилатись на внутрішнє за-
конодавство для виправдання невиконання міжнародного договору).

У правозастосовній практиці України, після надання згоди Верховною Радою Украї-
ни, міжнародний договір України стає частиною її національного законодавства, набу-
ваючи форми та юридичної чинності закону. Водночас, незважаючи на те, що зазначене 
положення характеризується істотним методологічним потенціалом, адже містить у собі 
«дорожню карту» трансформації норм міжнародного права у норми національного кон-
ституційного права, останнім часом інститут ратифікації зазнає об’єктивної критики з 
боку юристів-міжнародників. У міжнародно-правовій доктрині все частіше його вважа-
ють засобом гальмування розвитку міжнародного права і можливості держав ухилятися 
від виконання своїх міжнародних зобов’язань. Зокрема, на думку М. О. Баймуратова та 
А. Мутана Аббас, у такій ситуації нівелюється власне функціональний аспект чіткого 
розуміння моменту прийняття державою відповідних зобов’язань – прийняття норм на-
ціонального права, необхідних для виконання норм міжнародного права, ще не означає 
фактичного виконання міжнародно-правових зобов’язань. Міжнародна практика свід-
чить про непоодинокі випадки, коли держава, видавши необхідні для ратифікації між-
народного договору норми національного права, проте, не тільки не виконувала своїх 
зобов’язань за договором, а й порушувала норми свого національного права, прийняті 
для ратифікації такого договору  [11, с. 75]. 

Окрім того, в Україні процес ратифікації ускладнений ще й тим, що у вітчизняному 
законодавстві не встановлено його часові межі. На різних етапах процесу ратифікації 
міжнародних договорів України задіяні різні державні органи та гілки влади, відтак, за 
справедливим зауваженням О. В. Буткевич «проходження питання про ратифікацію може 
бути затягнуте на будь-якому з них. Внаслідок того, що чітких строків для ратифікації 
міжнародного договору законодавством не встановлено, деякі договори подаються на ра-
тифікацію не одразу після їх підписання». З метою запобігання ситуаціям, коли сторона 
пізніше відмовляється від договору на підставі того, що його не було ратифіковано, на 
думку дослідниці, «питання про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору 
має співвідноситись з існуючими тенденціями в самому міжнародному праві, в якому 
зростає тенденція укладення договорів шляхом їх підписання без подальшої ратифіка-
ції або іншого виду надання згоди на їх обов’язковість національними парламентами». 
Відповідно, якщо у договорі окремо не говориться про необхідність його подальшої ра-
тифікації, то кінцевим висловленням згоди держави на його обов’язковість має бути під-
писання  [12, с. 292].

Висновки. Виходячи з пропозиції щодо розширювального тлумачення, вважаємо 
за доцільне вдосконалити ч. 1 ст. 9 Конституції у спрямуванні на поширення статусу 
складової національного законодавства на всі чинні міжнародні договори незалежно від 
форми надання згоди на їх обов’язковість для України. В іншому разі подальше вклю-
чення одних міжнародних договорів – згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України – і не включення інших – згода на обов’язковість яких надана іншим 
органом державної влади – до національного законодавства надалі не даватиме гаран-
тії виконання одних та індульгенції на невиконання інших міжнародних договорів. До 
того ж подальше застосування такого підходу не тільки фактично заперечує один з осно-
вних принципів міжнародного права – принцип добросовісного виконання міжнародних 
зобов’язань, але й передбачає безпідставну абсолютизацію одного серед інших способів 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019160

імплементації норм міжнародного права на національному рівні, об’єктивно обмежуючи 
вибір суверенної держави.

Вищевказана проблематика характеризується складністю чи навіть неможливістю 
її остаточного розв’язання. Причина цього криється у наступному: незважаючи на те, 
що домінуючою тенденцією розвитку та вдосконалення системи сучасних вітчизняних 
джерел права є гуманізація та людиноцентризм, нині помітною стає тенденція щодо 
відмови від необґрунтованого, а подекуди й недалекоглядного приєднання України до 
нових міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізація яких на сьогодні не під 
силу нашій державі.
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы места международных договоров в законо-

дательстве Украины, которое актуализируется тем, что среди юристов до сих пор не 
выработано единой позиции по его пониманию, в результате чего оно начало характе-
ризоваться неоднозначностью, неопределенностью и стало одним из самых сложных 
объектов познания. Анализируются теоретические подходы и основные практические 
проблемы включения норм международных договоров в национальное законодатель-
ство Украины, вносится предложение усовершенствовать ч. 1 ст. 9 Конституции в на-
правлении на распространение статуса составляющей национального законодательства 
на все действующие международные договоры независимо от формы предоставления 
согласия на их обязательность для Украины.
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Summary
The article examines the issues of the place of international treaties in the Ukrainian 

legislation, which has an increased relevance now by the fact that among lawyers there is 
still no common position on role of international treaties. As a result of which the impact of 
international treaties began to be characterized by ambiguity, uncertainty and has become one 
of the most complex objects of knowledge. Theoretical approaches and main practical problems 
of incorporating the norms of international treaties into the Ukrainian national legislation 
of are analyzed. A proposal is also made to improve Part 1 of Art. 9 of the Constitution in 
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international treaties, regardless of the form of consent for their obligation for Ukraine.

Key words: norms of national and international law, international treaties, the Ukrainian 
national legislation, the Ukrainian Constitution, observance, application and interpretation of 
international treaties.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019162

УДК 341.245+341.244.5
DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162053

В. І. Любашенко, канд. юрид. наук, доцент 
Міжнародний гуманітарний університет

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства
Фонтанська дорога, 33, Одеса, 65009, Україна

ДЕНОНСАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ МІЖ УКРАЇНОЮ 
ТА РОСІЄЮ У СВІТЛІ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
У статті автор детально аналізує сучасну практику денонсації міжнародних дого-

ворів між Україною та Росією, звертаючись до міжнародно-правових положень та по-
літичних чинників, що впливають на цю практику, на прикладі денонсації угод щодо 
розміщення Чорноморського флоту РФ та Договору про дружбу між Україною та РФ. 
Автор робить висновок про необхідність відповідної реакції на небезпечне політичне 
розуміння інституту денонсації, яке не повинно ототожнюватися з наявною політичною 
складовою цього інституту.

Ключові слова: денонсація, Чорноморський флот, Договір про дружбу, агресія, до-
корінна зміна обставин.

Постановка проблеми. 2014 рік виявився складним не тільки для України, а й для 
всього міжнародного співтовариства. Відкрита агресія Росії, яка маскувалась за «ре-
ферендумом» у Криму, «волевиявленням народу» у Донецькій та Луганській областях 
тощо, змусила міжнародне співтовариство замислитися над питанням винайдення та 
вдосконалення дієвих інструментів реакції на такі події. У той же час міжнародно-пра-
вова база договірних відносин між Росією і Україною нараховує безліч багатосторонніх 
і двосторонніх договорів. Колишня тісна співпраця між Росією і Україною в багатьох 
сферах вплинула і на кількість міжнародних договорів – така співпраця провадилась як у 
межах наднаціональних форумів, як то СНД, так і суто на двосторонньому рівні. Близькі 
господарські, політичні та інші зв’язки після розпаду СРСР втілились у відповідних між-
народних договорах між двома державами. Проте після Революції Гідності майже весь 
спектр співпраці de facto був зведений нанівець. Ворожі дії Росії проявилися не тільки у 
військовій агресії в Криму та на сході України, але й у фактичному нівелюванні цілого 
ряду договорів.

Учені, що займалися питанням агресії РФ проти України, здебільшого розглядали 
проблемні аспекти, які становили найширший резонанс – кваліфікація військових дій 
РФ, аспекти найманства, можливі механізми притягнення Росії до відповідальності за 
акт агресії, наслідки неправомірної окупації АР Крим тощо, – а питання відповідаль-
ності за порушення договірних зобов’язань між Росією та Україною не знайшли широ-
кого обговорення в науковому середовищі. Найцікавішим недослідженим аспектом цієї 
проблеми й досі залишається механізм денонсації міжнародних договорів Україною у 
світлі агресії РФ та нівелювання їхнього фактичного змісту Росією, адже лише незначна 
їх кількість була денонсована офіційно. Саме тому ця тема є актуальною та становить 
значний інтерес для аналізу в міжнародному праві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика відповідальності Росії за по-
рушення норм міжнародного права у зв’язку з агресією до України знайшла широке об-
говорення серед українських та закордонних учених. Серед учених, які займалися цією 
тематикою, треба згадати О. В. Задорожнього [1], Т. Р. Короткого, Н. В. Хендель [2], 
О. О. Мережка [3], О. Буткевич [4]. Проте, як згаданими, так й іншими вченими занадто 
поверхнево (порівняно з іншими аспектами) проаналізований аспект механізму денонса-
ції міжнародних договорів Україною у світлі сучасного стану агресії з боку РФ. 

© В. І. Любашенко, 2019
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Саме тому метою цієї статті є аналіз практичного аспекту денонсації Україною між-
народних договорів між нею та Росією у світлі агресії останньої проти України (та відпо-
відних юридичних наслідків).

Виклад основного матеріалу. Дія міжнародних договорів під час збройних кон-
фліктів. Аналіз дії договірних норм між Росією та Україною у стані гібридної війни 
Росії проти України, насамперед, натикається на необхідність доведення існування війни 
як такої. Наявні факти та докази свідчать про агресію Росії по відношенню до України, 
що безпосереднім чином означає війну. Взагалі, поняття «війна» у міжнародному праві 
не визначено однозначно, а міжнародні документи використовують терміни «воєнні дії», 
«збройний напад» тощо. Але, у будь-якому разі, можна говорити про існування de facto 
війни між Україною та Росією, проте не в її класичному розумінні, а в доволі зміненому – 
гібридному.

Для нашого теоретичного аналізу базисом слугує документ, що не має юридичної 
сили, але є продуктом Комісії міжнародного права ООН – Проект статей про наслідки 
військових конфліктів для міжнародних договорів 2008 року (далі – Проект статей) [5]. 

По-перше, Проект статей не конкретизує термін «війна» і взагалі його не викорис-
товує, замінюючи його терміном «збройний конфлікт», під яким розуміє «…стан війни 
чи конфлікт, пов’язаний з військовими діями, які в силу свого характеру або масштабів 
можуть стосуватися дії договорів між державами-сторонами збройного конфлікту або 
між державою-стороною збройного конфлікту і третьою державою, незалежно від офі-
ційного оголошення війни чи іншого оголошення будь-якою стороною або всіма сторо-
нами збройного конфлікту» (ст. 2 «b») . Таким чином, у сферу дії положень потрапили як 
конфлікти міжнародного, так і не міжнародного характеру [6, с. 239].

Важливим є положення Проекту, згідно з яким початок конфлікту сам по собі не 
припиняє дію міжнародних договорів (ст. 3). Держава, яка бере участь у збройному кон-
флікті, і має намір припинити договір або вийти з договору, стороною якої вона є, або 
призупинити дію цього договору, повідомляє іншу державу-сторону або інші держави-
сторони або депозитарію про цей намір. Це повідомлення набуває чинності з дати його 
отримання іншою державою-стороною або іншими державами-сторонами (ст. 8). Інші 
положення Проекту про наслідки конкретизують основні аспекти цього питання.

Особливий інтерес для нашого аналізу представляє ст. 15 «Заборона на отриман-
ня переваг державою-агресором»: «Держава, яка вчиняє агресію за змістом Статуту 
Організації Об’єднаних Націй і резолюції 3314 (XXIX) Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй, не припиняє договір, не виходить з нього і не зупиняє його дію вна-
слідок збройного конфлікту, якщо це надасть переваги такій державі». Коментар до цієї 
статті Комісії з міжнародного права ООН не вирізняється детальною конкретизацією: 
«Проект статті 15 забороняє державі-агресору отримувати переваги з можливості при-
пинення договору, виходу з нього або зупинення його дії внаслідок збройного конфлікту, 
який вона спровокувала… У назві проекту статті підкреслюється, що положення стосу-
ється, меншою мірою, питання про вчинення агресії, і, більшою мірою, можливих пере-
ваг з точки зору припинення договору, виходу з нього або призупинення його дії, які 
можуть бути отримані державою-агресором з цього збройного конфлікту» [5, с. 140-141]. 
Такі формулювання дуже важливі для нашого аналізу адже ті переваги, що отримала 
Росія із припинення дії деяких договорів з Україною були би повністю неможливими 
за відсутності агресії (наприклад, припинення дії угод про розміщення Чорноморського 
флоту РФ на території України). Проте можна стверджувати, що Проект статей містить 
лише загальні засади дії міжнародних договорів під час збройного конфлікту [6, с. 240], 
і вони повинні розглядатись у дієвому зв’язку із іншими міжнародно-правовими актами 
та звичаями.

Зазначене положення ст. 15 можна назвати деталізацією принципу добросовісності 
в конкретному випадку – під час збройного конфлікту. Добросовісність при виконанні 
зобов’язань означає не лише дотримання конкретних приписів, а і створення належних 
умов для реалізації зобов’язання в цілому. Важливе значення має й відповідність дій 
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держав не лише «букві», а й «духу» договору [1, с. 15]. Тобто вказана ст. 15 має аналізу-
ватися через наявність або відсутність відповідності дій Російської Федерації приписам 
і «духу» договорів між Україною та Росією.

Угоди про розміщення Чорноморського флоту. Угоди щодо розміщення Чорно-
морського флоту РФ на території України представляють собою найцікавіший практич-
ний матеріал для аналізу ст. 15 Проекту статей. Варто зазначити, що угоди переглядались 
і модифікувались у 2010 році шляхом укладення т.зв. Харківських угод. Самий аналіз 
обставин укладення Харківських угод дає змогу говорити про наявність чіткого інте-
ресу Росії у 2010 році у виконанні приписів раніше укладених угод (вони «діяли» лише 
до 2017 року), адже завдяки цій угоді російська сторона отримала визначеність стосовно 
присутності своєї військової бази в Україні [7]. Також можна з впевненістю констатува-
ти, що станом на 2010 рік не існувало жодної явної загрози з боку Росії щодо України. 
Навпаки, існував взаємний інтерес: з боку РФ у розміщенні Чорноморського флоту, і з 
боку України – в отриманні фінансових надходжень від цього. Принцип добросовісності 
в цій ситуації проявляється в тому, що кожна зі сторін не повинна вчиняти таких дій (за-
боронених міжнародним правом), які змінюють фактичне становище під час підписання 
договору, а також і розумних очікувань сторін на визначений термін. Агресія Росії по 
відношенню до Україні не тільки порушує міжнародне право, але також порушує прин-
цип добросовісності щодо угод про розміщення Чорноморського флоту РФ на території 
України в контексті ст. 15, адже дії Росії щодо окупації Криму жодним чином не можуть 
відповідати духу договору, тобто розумним очікуванням сторін. 

Далі, треба проаналізувати «…можливі переваги з точки зору припинення догово-
ру, виходу з нього або припинення його дії, які можуть бути отримані державою-агре-
сором». Узагалі, говорити про переваги з точки зору припинення договору можна дов-
го; треба лише зупинитися на тому, що Росія отримала повну «юридичну» свободу дій 
для Чорноморського флоту РФ у Чорному морі навколо Криму (раніше діяльність флоту 
контролювалась Україною), так само як і фінансові плюси, та геополітичні переваги. Але 
це не є правовою темою; треба просто зазначити, що такі переваги наявні безумовно.

Докорінна зміна обставин. 4 березня 2014 року голова уряду РФ Д. Медведєв заявив 
про необхідність денонсації т.зв. Харківських угод на підставі обставин, що докорінно 
змінилися: «з урахуванням обставин, що змінилися, і того, що Крим тепер є частиною 
території РФ, відсутні підстави для продовження дії цього договору. Є такий міжнарод-
но-правовий принцип, згідно з яким договір зберігає силу доти, поки діють обставини, 
що його породили …clausula rebus sic stantibus. …А оскільки це так, то такий договір 
підлягає денонсації» [8]. Надалі, Державна Дума Російської Федерації 31 березня 2014 
року в односторонньому порядку денонсувала т.зв. Харківські угоди.

Тут можна погодитись із думкою О. Буткевич, що «концепція докорінної зміни об-
ставин досить часто тлумачиться з політичних позицій (раніше, до її конвенційного за-
кріплення, політичне трактування взагалі було переважаючим; сьогодні із розширенням 
доктринальної бази Віденської конвенції 1969 р., а також тлумаченнями докорінної змі-
ни обставин Міжнародним Судом ООН правові аргументи стали переважати)» [4; 495]. 
Утім варто відзначити, що сучасні російські теоретики і практики міжнародного права 
при обґрунтуванні перегляду відносин з Україною, зокрема двосторонньої договірної 
бази, спираються на політичне розуміння клаузули rebus sic stantibus, а не на закріплене 
у Конвенції про право міжнародних договорів положення про докорінну зміну обставин.

Посилання на клаузулу rebus sic stantibus щодо випадків денонсації Росією договорів 
з Україною однозначно є неправомірним. Тут слід уточнити позицію деяких фахівців, 
які наголошують на тому, що а) т.зв. Харківські угоди не містять положень про денон-
сацію, а отже не можуть бути денонсовані в односторонньому порядку; б) сторони при 
їх укладанні не висловили наміру щодо т.зв. «домислюваної денонсації» у відповідності 
до ст. 56 Конвенції про право міжнародних договорів; в) при денонсації цих угод Росією 
було порушено ряд процедурних норм, передбачених ст. 65 Конвенції про право міжна-
родних договорів (зокрема, щодо попереднього повідомлення іншої сторони про намір 
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денонсувати угоду, проведення відповідних консультацій, переговорів тощо) [9]. Утім, 
безпідставність денонсації випливає з іншого, а саме: зміни, на які посилається російська 
сторона, є наслідком порушення нею як її зобов’язань за двосторонніми договорами з 
Україною, так й імперативної норми загального міжнародного права, що за п. b, п. 2 ст. 62 
Конвенції про право міжнародних договорів скасовує для неї можливість посилатися на 
зміну обставин. Отже, зазначені дії Російської Федерації являють собою явне порушення 
міжнародних зобов’язань.

З аналогічних підстав можна говорити і про безпідставність посилання на rebus sic 
stantibus як причину недотримання Росією зобов’язань за іншими договорами (напри-
клад, Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору 
про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 р.). Оскільки а) існування українських урядів, 
з якими було укладено ці угоди, не було суттєвою умовою їх укладання (тому зміна уряду 
в Україні у 2014 році, на яку посилається РФ, є питанням внутрішньої юрисдикції); б) до-
корінна зміна обставин не може розглядатись як підстава порушення державою імпера-
тивних норм міжнародного права (принципу територіальної цілісності і недоторканості 
кордонів, невтручання у внутрішні справи тощо).

Отже, на прикладі угод щодо Чорноморського флоту РФ можна зробити висновок, 
що Росія не мала права зупиняти дію цих міжнародних договорів, а значить юридично 
вони продовжують діяти. З цього погляду міжнародні договори між Україною та Росією 
повинні розриватись лише за взаємною згодою сторін, а сам факт одностороннього розі-
рвання договорів у такий спосіб лише говорить про беззаперечне порушення приписів 
міжнародного права. Такі види договорів під час агресії Росії щодо України не можуть 
бути односторонньо розірвані Росією, адже гарантують своєрідний баланс інтересів 
двох держав, порушуючи який Росія отримує незаконні переваги перед Україною в ба-
гатьох сферах.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство. Договір про дружбу, співро-
бітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року (Договір про 
дружбу; набув чинності 1999 року) представляє інтерес в аспекті денонсації тому, що має 
у своєму тексті внутрішні положення щодо його денонсації, а саме ст. 40 містить норму, 
згідно з якою « [й]ого дія буде… автоматично продовжуватися на наступні десятирічні 
періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій Високій Договірній 
Стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не 
менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду». Це поло-
ження про денонсацію (припинення договору) діє згідно зі ст. 54 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів, яка закріплює, що «Припинення договору або вихід 
з нього учасника можуть відбуватися: a) відповідно до положень договору…». Таким 
чином, ця норма Договору про дружбу є класичним прикладом внутрішнього положення 
договору про денонсацію, що конкретизує умови такої денонсації. 

21 вересня 2018 року Міністерство закордонних справ України передало російській 
стороні ноту, у якій ідеться про рішення України не продовжувати Договір про дружбу. 
6 грудня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2643-VIII «Про 
припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і 
Російською Федерацією», згідно з яким Договір про дружбу припиняє свою дію з 1 квіт-
ня 2019 року. Цікаво, що сам Закон містить посилання на ст. 60 Віденської конвенції 
про право міжнародних договорів, яка регулює питання припинення договору внаслідок 
його порушення. Тим не менш, як видно з цього фактажу, Україна денонсувала Договір 
про дружбу у відповідності до положень його ст. 40, сповістивши Росію більше ніж за 6 
місяців до закінчення чергового десятирічного періоду.

Цікаво, що сповіщення Україною про денонсацію Договору про дружбу не викли-
кало заперечень з боку РФ; навпаки, у Коментарі Департаменту інформації і друку МЗС 
Росії у зв’язку із закінченням дії Великого договору 1997 року між Росією і Україною 
[10] російська сторона не наголосила на необхідності продовження Договору про друж-
бу, а лише звинуватила Україну та її владу, у власній пропагандистській манері, у всіх 
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можливих «порушеннях» цього та інших договорів. Таким чином, денонсація Україною 
Договору про дружбу відбулася згідно з положеннями цього договору та Віденської кон-
венції про право міжнародних договорів, що не заперечувалося російською стороною. 
Причому положення ст. 60 Віденської конвенції, які імпліцитно присутні у документах 
обох сторін з цього приводу (звинувачення у порушенні Договору про дружбу), не впли-
вають на кваліфікацію законності денонсації згідно з внутрішніми положеннями догово-
ру, є радше політичними чинниками, що спонукали сторони до необхідності денонсації.

Висновки. Як ми бачимо з наведеного аналізу договорів, політичне розуміння інсти-
туту денонсації, яке є вкрай небезпечним для міжнародного права, має місце в сучасній 
практиці РФ. Для подальшого розвитку інституту денонсації та унеможливлення його 
перетворення на інструмент маніпуляції окремих держав необхідно вчасно звертати ува-
гу на порушення норм цього інституту, заявляти протести та, взагалі, давати справедливу 
правову оцінку таким порушенням. У випадку розірвання Росією т.зв. Харківських угод 
належна оцінка таких дій була проведена як у межах доктрини, так й офіційними осо-
бами України, що дозволяє говорити про належну відповідь на дії держави-порушника у 
межах міжнародного права, які можуть бути застосовані в сучасних політичних умовах.

З іншого боку, інститут денонсації завжди буде мати політичну складову, яка стосу-
ється чинників припинення дії договорів. Яскравим прикладом реалізації такої складової 
є денонсація Україною Договору про дружбу та відповідь на це Росії. Якщо для міжна-
родного права, а саме для кваліфікації законності денонсації згідно з внутрішніми по-
ложеннями міжнародного договору, неважливими є чинники, якими керувалися держави 
(важливим є лише дотримання прописаної процедури), то в аспекті міжнародних відно-
син інститут денонсації виступає саме актом незгоди, яку висловлює одна держава щодо 
дій іншої, та конкретизація дій, які є підґрунтям такої незгоди, є важливим для отримання 
політичної реакції, та можливого виправлення положення, що склалося.
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Резюме
В статье автор детально анализирует современную практику денонсации между-

народных договоров между Украиной и Россией, обращаясь к положениям междуна-
родного права и политическим факторам, которые влияют на эту практику. На примере 
денонсации Соглашений о размещении Черноморского флота РФ и Договора о дружбе 
между Украиной и РФ автор делает вывод о необходимости соответствующей реакции 
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factors, which affect this practice; the examples of Treaties of disposal of Black Sea Navy Fleet 
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that the relevant reaction on political interpretation of the denunciation institute, which is 
dangerous, is necessary, and can not be understood as equal to existing political component 
of this institute. 
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ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВ  
СТОСОВНО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

У статті розглядаються питання застосування юрисдикції держав до транс-
національних корпорацій як до єдиного майнового комплексу та як до сукупності окре-
мих суб’єктів права. Звернено увагу на значення міжнародних до говорів і принципу 
взаємності при вирішенні питань про застосування юрисдикції до транснаціональних 
корпорацій. З’ясовуються питання застосу ван ня юрисдикції дер жав у разі банкрутства 
транснаціональної корпорації чи заподіяння корпора цією майнової шкоди. 

Ключові слова: транснаціональна корпорація, юрисдикція, єдиний майно вий 
комплекс, міжнародне банкрутство, шкода. 

Постановка проблеми. Транснаціональні корпорації (далі – ТНК чи кор порації) за-
ймають важливе місце у господарському житті усіх держав світу. Сьо годні усього 15 
корпорацій контролюють 70% світового експорту каучуку та нафти, більше 80% – міді, 
бокситів і олова, понад 90% – деревини та залізної ру ди. Понад 90 зі 100 нефінансо-
вих найбільших ТНК розміщено в межах Тріа ди (Європейський Союз, США, Японія). 
Близько половини цих компаній спе ціа лізу ються в електричній та електронній, автомо-
більній і нафтопереробній га лузях  [1, с. 468, 470]. Саме ТНК мають основне значен-
ня у виявленні, розвідці й освоєнні об’єктів мінеральної сировини в масштабі планети 
протягом останніх 10–15 років  [2, с. 25]. Зазна чене підтверджує й тезу про те, що ТНК 
стають пере важаючою формою власності у світі  [3, с. 25; 4, c. 687]. У зв’язку з діяльніс-
тю ТНК виникає чимало правових питань, серед яких чи не найважливіше місце зай має 
питання про застосування юрисдикції держави до цих корпорацій. До слід жуючи ТНК як 
правовий феномен, автор цієї статті визначає ТНК ХХІ ст. як сукупність таких учасників 
комер ційної діяльності, для яких характерна на явність відокрем лених підрозді лів більше 
ніж у шести країнах світу (струк тур но це мо же бути од не підприєм ство з підпорядкова-
ними йому дочірніми під при ємст ва ми, філіями то що чи група підприємств з різною «на-
ціональністю»), яким притаманні економіч на та/чи фінансова єд ність, особливі зв’язки 
(акції, до го вір підпорядкування, управлінський конт роль) або певні способи залежнос  -
ті учасників (наприклад, особлива система прий нят тя рішень), а також децент  ра лізація 
управління  [5, с. 299]. Оскільки діяльність ТНК як складного механіз му взаємозв’язків 
юридичних осіб та/чи осіб без такого статусу має підпадати під юрисдикцію певної дер-
жави, виникає питання про те, чи йдеться про одну державу, чи більшу кількість держав, 
а відповідно і юрисдикцій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з ТНК, до сліджують 
вчені багатьох держав світу, наприклад, К. Шмідт (K. Schmidt, Ні меч чина)  [6, c. 213-
219], Р. Вернон (R. Vernon, Великобританія)  [7, c. 69–80], А. В. Асосков (Росія) [8]. 

Поняття юрисдикції та питання, пов’язані з її застосуванням, досліджу ють ся юрис-
тами різних галузей права, оскільки юрисдикція є однією з найваж ли віших категорій у 
праві. Свій внесок до питання про юрисдикцію зробили, зок рема, П. С. Дружков  [9], 
Ю. С. Педько  [10, с. 490]. Проте аналіз правового ста тусу ТНК через призму категорії 
юрисдикції і навпаки був і залишається ак туальним досі.

Метою написання статті є з’ясування можливості застосування юрис дикції певної 
держави стосовно учасників ТНК.
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Виклад основного матеріалу. Існують різні визначення юрисдикції. Най оп-
тимальнішим у контексті проблеми, означеної у цій статті, є визначення, за пропоноване 
В. М. Шуміловим. На його думку, юрисдикція – це прояв сувере нітету, сукупність повно-
важень держави, державних органів розглядати і вирі шувати справи відповідно до свого 
внутрішнього права. Це також сфера відно син, на які поширюються повноваження дер-
жави, її органів. Вчений розрізняє декілька різновидів юрисдикції залежно від обрано-
го критерію. За характером вла ди науковець розрізняє законодавчу, виконавчу та судову 
юрисдикцію. За сфе рою дії – національну (територіальну і особисту) та екстратериторі-
альну. За обсягом – повну та обмежену [11, с. 84-85]. У юридичній літературі з міжнарод-
ного права перелічуються й інші види юрисдикції, наприклад, охоронна, кримі нальна, 
цивільна, адміністративна  [12, с. 33]. Звертаючись до проблеми юрис дик ції держави 
стосовно ТНК, з врахуванням наведених класифікацій, слід вка за ти такі положення.

Держава заснування юридичної особи повністю поширює свою юрисдик цію на ці 
особи. Винятки можуть встановлювати міжнародні договори. Юрис дик ція держави за-
снування юридичної особи за межами її території є обмежена. Так, якщо юридична особа 
утворює представництво, дочірнє підприємство, фі лію чи інший відокремлений підрозділ 
у іноземній державі, дії юридичної осо би підпорядковуються, у першу чергу, законодав-
ству держави, де такий підроз діл буде знаходитися. Особиста (національна) юрисдикція 
держави стосовно влас них юридичних осіб за межами цієї держави є обмеженою. Вона 
може ви ра жа тися, наприклад, у оформленні повноважень фізичних і юридичних осіб, 
які будуть діяти за кордоном. На юридичну особу може поширюватися і зако но давство 
держави – місця її заснування, і законодавство держави – місця діяль нос ті цієї особи. 
Тобто йдеться про застосування двох юрисдикцій одночасно. У практиці можуть вини-
кати ситуації, коли дві чи більше держави претендують на свою юрисдикцію стосовно 
вирішення певного питання. Ці ситуації вирі шу ються на підставі колізійних норм між-
народного приватного права, інших норм міжнародних договорів та на підставі правових 
звичаїв. Коли ж мова йде про ТНК, виникає питання про те, як і в яких межах юрисдикція 
держави поши рю ється на усю корпорацію. Адже у сфері приватно-правових відносин з 
інозем ним елементом проблема територіальної дії національного законодавства сто сов-
но ТНК виявляється, наприклад, при застосуванні матеріальних і процесу альних норм 
про транскордонні (міжнародні) неспроможність і банкрутство. Ця проблема однаково 
актуальна як для держав, так і для ТНК, незалежно від того, чи належать транскордон-
ні неспроможність і банкрутство до галузі міжнарод ного приватного права (Німеччина, 
Великобританія, Франція) чи ні (Нідерлан ди), а також незалежно від того, чи вирішено 
це питання остаточно (Росія) [13, с. 4] або ж не вирішується взагалі (Україна).

Оскільки у практиці виникають випадки, коли необхідно вирішити питан ня про мож-
ливу неплатіжоздатність ТНК та їх банкрутство, то вчені ці випадки характеризують як 
об’єктивний фактор ринкової моделі розвитку  [14, с. 115]. Йдеть ся про ситуації бан-
крутства юридичної особи, заснованої суб’єктами пра ва іноземних держав, або ж якщо 
юридична особа створена як вітчизняна за участю тільки національного капіталу, пере-
дає у заставу іноземному заставо дер жателю майно з метою забезпечення зобов’язань по 
зовнішньоторго вель но му контракту, або юридична особа має за кордоном майно (рухо-
ме, нерухоме) то що. Саме так у правовідношенні за участю ТНК виявляється юридич-
ний зв’я зок з різними правопорядками держав. Тому виникає проблема у виборі засто со-
вуваного права (колізійних і матеріально-правових норм певної держави) до вирішення 
питань стосовно банкрутства, щодо встановлення компетенції юрис дик ційних органів, 
а також стосовно визнання і виконання рішень про банк рутст во. Ці та інші питання ви-
рішувалися, наприклад, коли йшлося про банк рут ст во ТНК British Petroleum, якою було 
заподіяно значної майнової шкоди аварією на нафтовій платформі (вибухом та пожежею) 
20 квітня 2010 р. у Мек си канській затоці (США)  [15, с. 359]. 

Зазначені питання вирішуються з використанням двох різних принципів (тео рій, під-
ходів) – «універсальності» та «територіальності». Відповідно до пер шо го принципу, який 
є достатньо поширений, ТНК вважається «an enterprise approach» (єдиним майновим 
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комплексом). Принцип «універсальності» перед бачає застосування єдиної процедури до 
всіх учасників корпорації. Юридичні на слідки цієї процедури мають значення у інших 
державах, а не лише у державі запровадження цих процедур. Всі активи боржника розпо-
діляються серед усіх його кредиторів. Справу про банкрутство розглядає тільки один суд. 
Водночас за стосування зазначеної теорії на практиці можливе у разі, якщо держави, на 
території яких знаходиться майно неспроможної особи, визнають універ саль ність про-
ведених у іншій державі процедур. Немає також єдиної думки стосов но вирішення пи-
тання про міжнародну підсудність у справах про неспромож ність. Адже це може бути суд 
держави – місця заснування ТНК, місця заснуван ня будь-якої компанії, інше. Принцип 
«універсальності» застосовується, на прик лад, у Франції, Німеччині.

Другий принцип – «територіальності» – передбачає сприйняття ТНК як «an entity 
approach» (суб’єктний підхід). Відповідно до нього кредитори у кож ній юрисдикції ма-
ють право на отримання активів, розміщених у юрисдикції тієї держави, на території 
якої оголошено банкрутство. Тобто судові та інші дії, спрямовані на визнання особи бан-
крутом, провадяться тільки в одній державі і не поширюються на іншу. Прихильницею 
використання цього принципу є Ні дерланди. Це також Японія, США та інші економічно 
розвинені держави, які переважно вкладають іноземні інвестиції [16, с. 2177; 17, с. 696; 
18, с. 2252]. 

Практика засвідчує, що застосування цих принципів у так званому їх чис тому вигля-
ді не завжди можливо. Тому, наприклад, одні дослідники вказують, що Великобританія 
дотримується принципу «універсальності»  [13, с. 25], а інші «територіальності»  [19, 
с. 775].

Якщо держави базування односторонньо вирішуватимуть питання про те, чи засто-
совувати принцип екстратериторіальності у випадках банкрутства, то ви никне інше пи-
тання: чи будуть приймаючі держави визнавати таку юрисдик цію, яка може заподіювати 
незручність їх кредиторам. Йдеться про суди інозем ної держави та інші органи. Такі 
питання виникали, коли міжнародне банкрут ст во торкнулося ТНК Максвелл Олімпія та 
деяких інших. На думку І. Ф. Флет чера (I. F. Fletcher), ці питання можна було б виріши-
ти, застосовуючи принцип взаємності, виражений у міжнародних договорах  [20, с. 133]. 
Можли вість засто сування цього принципу підтверджується Модельним законом про 
транс кор дон не банкрутство, розробленим Комісією ООН з права міжнародної торгівлі 
(ЮНСІТРАЛ). 

Інтерес до вибору між принципом «універсальності» й «територіаль нос ті» виявля-
ють як самі ТНК, так і держави. Цей інтерес, окрім неспроможності й банк рутства, ви-
являється також стосовно належного забезпечення прав праців  ни ків, занятих у ТНК  [17, 
с. 710-711], залучення приймаючими державами пря мих іноземних інвестицій  [21, с. 31, 
52-69], відшкодування шкоди, заподіяної здо ров’ю окремих осіб чи населенню держави. 
Така шкода може бути заподіяна шкідливим виробництвом, електромагнітним випромі-
нюванням сучасної елект рон ної техніки (телефони, смартфони, устаткування для їх ро-
боти, мікрохви льо ві печі, комп’ютери і т. ін.), аваріями на виробництві. Стосовно шкоди, 
заподія ної аварією, відомими є рішення судів США по справі про відшкодування збит ків, 
завданих аварією на газо-карбідному підприємстві в Бхопалі (Індія) у 1986 р. (справа 
Бхопал (Bhopal), 1986-1987 рр.). Позивачі: приватні особи та ін дійсь кий уряд наполягали 
на розгляді позову судами США із застосуванням американського матеріального законо-
давства, мотивуючи свій вибір тим, що аме риканське за конодавство дозволить швидше 
та в більшому розмірі відшко довувати збитки, ніж законодавство Індії. Було акцентовано 
увагу на неспро мож ності індійсь кого законодавства належним чином вирішити питання 
відпо відальності. Аме риканські суди не погодилися з наведеними мотивами. Конста ту-
валася немож ливість використання приймаючою державою американського матеріаль-
ного законодавства для врегулювання правовідносин, що виникли вна   слідок нещас ного 
випадку на іноземній території. Вказувалося, що амери кан ське законо давство не буде 
застосовуватися взагалі до закордонних філій американських ком паній у випадках при-
тягнення до відповідальності за запо дія ну шкоду  [22, с. 110].
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Висновки. На підставі вказаного можна зробити наступні висновки.
1. Юрисдикція держави взагалі та стосовно ТНК зокрема повинна забез печувати 

summum bonum1. Таким благом є права людини у будь-якій державі.
2. Не можна спонукати жодну державу (її органи) застосовувати той чи інший під-

хід («універсальності» чи «територіальності») до вирішення проблеми застосування чи 
незастосування її юрисдикції до ТНК, оскільки держави суве ренні. Проте поширити 
юрисдикцію іноземної держави на учасників ТНК мож на і слід, застосовуючи норми 
міжнародного договору або використовуючи прин цип взаємності.

3. Оскільки ТНК розміщують свої виробництва у державах, правові сис теми яких 
дозволяють отримати їм найбільший прибуток, слід у національному законодавстві 
прий маючих держав чи міжнародних договорах передбачити нор му, яка б дозволила за-
стосування права держави базування ТНК, якщо вона біль шою мірою сприяє захисту 
того, що древні римляни називали summum bo num, тобто в сучасних умовах господарю-
вання – прав людини. 
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Резюме
В статье рассматриваются вопросы применения юрисдикции государств к 

транснациональным корпорациям как к единому имущественному комплексу и 
как к совокупности отдельных субъектов права. Обращено внимание на значение 
международных договоров и принципа взаимности при решении вопросов о примене-
ния юрисдикции государств к транснациональным корпорациям. Ана лизируется при-
менение юрисдикции государств в случае банкротства трансна циональной корпорации 
или причинения корпорацией имущественного вреда.
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JURISDICTION OF THE STATES IN REGARD  
TO TRANSNATIONAL CORPORATIONS 

Summary
The article examines the questions of application of jurisdiction of the states are examined 

to the transnational corporations. Multinational corporations are examined as a single property 
complex (an enterprise approach) and as totality of separate legal subjects. Paid attention to 
value of international agreements and principle of reciprocity at the decision of questions 
at applications of jurisdiction of the states to the transnational corporations. Application of 
jurisdiction of the states is analysed in case of bankruptcy of transnational corporation or 
infliction by the corporation of property damage. 

Key words: transnational corporation, multinational corporation, jurisdiction, an 
enterprise approach, international bankruptcy, harm. 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019 173

УДК 341.1:314.07 
DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162070

Ю. В. Чайковський, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри
Національний університет «Одеська юридична академія»

Кафедра міжнародного та європейського права
Фонтанська дорога, 23, Одеса, 65009, Україна

МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ І ВНУТРІШНЯ БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
У статті розкриваються проблеми безпеки держав у зв’язку з міжнародним мігра-

ціонними потоками і пропонуються варіанти вирішення даних проблем через зміни мі-
граційної політики держави. Проведено аналіз міграційних політик окремих держав, в 
результаті чого сформульовані вироблені міжнародним співтовариством варіації мігра-
ційної політики і її правового регулювання.

Ключові слова: міграція, біженці, міграційна політика, безпека держави, міжна-
родне міграційне право, інтеграція іноземців.

Постановка проблеми. Глобалізація стала характеристикою сучасного світу, крізь 
призму якої розглядаються всі суспільні процеси. Інтелектуально модним гаслом остан-
ніх десятиліть стало твердження, що кордони країн та їх захист перед глобалізацією та 
зростаючою економічною інтеграцією є вторинними проблемами для внутрішньої без-
пеки. Ідеологи глобалізації та прихильники вільного ринку оптимістично довели, що 
таке поняття, як територіальне верховенство держави, вже проходить і стає більш попу-
лярною концепція держав без кордонів перед потоками як товарів і послуг, так і людей. 
Проте дана концепція була поставлена під велике питання спочатку подіями 11 вересня 
2001 року і реакцією міжнародної спільноти на них, а потім «міграційним колапсом» у 
Європі, що став наслідком «арабської весни» й війни у Сирії. Проблема територіального 
захисту держави отримала друге життя у нових політичних дискурсах і в цьому контексті 
феномен міжнародної міграції почав розглядатися як одна з реальних загроз для вну-
трішньої безпеки держав.

Зростаючий приплив іммігрантів до країн ЄС означав, що дешева іноземна робоча 
сила сприймається як дестабілізатор соціального захисту, що впливає на ситуацію на 
ринках праці, тобто на рівень безробіття, сегментацію ринків праці, доступ до соціальних 
виплат, конкурентоспроможність на ринках праці тощо. Мігранти перестали вважатися 
чинником, що збагачує культуру приймаючої країни та забезпечує її різноманіття, а за-
гроза національної ідентичності та культури поступилася місцем економічним загрозам.

У цьому контексті можна стверджувати, що саме міграційний чинник став основним 
фактором виходу Великобританії з ЄС, а, відповідно, фактором загрози цілісності ЄС в 
цілому.

У стосунку до внутрішньої безпеки іммігранти набувають все більшого значення. 
Зв’язок між міграцією та внутрішньою безпекою є одним з тих аспектів політичного дис-
курсу, який, безумовно, може вплинути на форму національної міграційної політики та 
міграційної політики ЄС в найближчому майбутньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Спроби привернути увагу громадськос-
ті до проблем впливу міграції на політику держави проводилися неодноразово. Проте, 
дослідження міграційної політики в крізь призму внутрішньої безпеки держави рані-
ше не проводилося. Необхідно вказати, що теоретичною основою статті стали роботи 
О. Потьомкіна, В. Шрейбута, П. Качмарчика, М. Окольського, А. Золберга, К. Ігліцької, 
С. Кастелса, В. Новіка, В. Олефір, С. Пирожкова, А. Піскуна, І. Прибиткова, Ю. Римаренка, 
В. Трошінского, П. Чалого, С. Чеховича, О. Шамшур, В. Шаповала, М. Шульги та ін. віт-
чизняних і зарубіжних вчених, які вивчають проблеми сучасної міграції.

Метою написання статті є розкриття проблемних питань, які виникають у зв’язку із 
міжнародними міграційними потоками у держав прийняття мігрантів та пошук найбільш 
прийнятних шляхів реагування держав на загрози безпеці.

© Ю. В. Чайковський, 2019
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Виклад основного матеріалу. Останнім часом з подвійною силою почали впрова-
джуватися різноманітні заходи та механізми прикордонного контролю та контролю за 
переміщенням осіб. Міграційна політика – це сфера, де дотримання національного за-
конодавства та міжнародного права може стати запорукою успіху у боротьбі з міжнарод-
ним тероризмом та транснаціональною організованою злочинністю.

Посилений контроль на кордоні, жорсткіший контроль над в’їздом, сувора візова по-
літика, використання сучасних заходів ідентифікації особи (біометрія, наприклад), збір 
та інтенсивний, спрощений обмін персональними даними (у європейському контексті – 
це Шенгенська інформаційна система – SIS, Eurodac та Європол) стосовно, зокрема, осіб, 
які порушили закон, на жаль, необхідні заходи в сучасному світі. Проте вони зосеред-
жують свою увагу на контролі потоків осіб і тому можуть бути недостатніми як у бороть-
бі з тероризмом, так і в попередженні розвитку екстремістських сил і організованої зло-
чинності. Завдання внутрішньої безпеки – розглянути вищезгадані заходи та механізми 
прикордонного контролю та переміщення людей у   широкому соціально-економічному 
вимірі щодо відносин населення з іммігрантами.

У цьому контексті, уряди деяких європейських країн, розуміючи, що іммігрантські 
громади, які є культурно та економічно інтегрованими до приймаючого суспільства, не 
є потенційним джерелом інфільтрації для екстремістів та вербування для кримінальних 
груп, мають спеціальні програми, спрямовані на боротьбу з ксенофобією та дискримі-
нацією.

Інтенсивність ксенофобських настроїв, безсумнівно, пов’язана з підвищеною інтен-
сивністю імміграційних явищ, з одного боку, та відсутністю програм інтеграції, досвіду 
та соціальних дебатів щодо різних наслідків як позитивного, так і негативного припливу 
іммігрантів до приймаючого суспільства. Ксенофобія може набувати форми расистських 
нападів на іноземців, але це також може відображатися, наприклад, у антиевропейських 
або загалом антизахідних гаслах політичних партій. Імміграція або іммігранти часто є 
стрижнем дебатів і політичних кампаній, де виграють старі перестороги, історичні по-
дії, стереотипи або просто міфи. Згадати хоча б останню передвиборну президентську 
кампанію у США або політичний дискурс та послаблення на цій підставі політичних 
позицій правлячої партії Німеччини.

Така ситуація може виникнути в більшості нових держав-членів ЄС, включаючи по-
тенційних членів, якщо розглядати Україну в якості такого, як проголосили останні зміни 
до Конституції України. Особливо беручи до уваги відносну етнічну однорідність сус-
пільств Центральної та Східної Європи часів їх належності до соціалістичного лагеря, 
адже вони складають більшість нових членів ЄС. Приплив біженців і людей, які шукають 
в даних країнах економічний простір і місце для життя з країн, які є безпосередньо су-
сідніми і далекими від них, впливає на диверсифікацію населення і повільне формування 
етнічних і культурних мозаїк. Нові та екзотичні для цієї частини Європи іноземні групи, 
такі як китайці в Угорщині або в’єтнамці в Польщі, формуються швидкими темпами.

На думку соціологів, на формування думок про іноземців в Україні, як правило, 
впливають три фактори. Перший фактор пов’язаний з усвідомленням затримок циві-
лізації та культурними відмінностями. Вони ототожнюються з представниками пост-
радянського простору і є основою досить сильного негативного ставлення до іноземців 
в цих регіонах. Другий фактор – економічні та політичні досягнення певного регіо-
ну – лежить в основі дуже позитивного ставлення до представників Західної Європи та 
США. Третій фактор пов’язаний з нашими прагненнями до європейської інтеграції та 
співробітництва з ЄС.

Розвиток недосвідченої української міграційної політики досі зосереджувався на 
створенні міграційного законодавства, спрямованого головним чином на створення пра-
вил в’їзду та проживання, а також на формування органів, що забезпечують виконання 
цих основних правових норм. Недостатня зацікавленість влади є складною картиною со-
ціально-економічних умов міграції іноземців до України, яка проявляється як у слабкості 
української інтеграційної системи, так і в майже повній відсутності роздумів про явища 
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та процеси, пов’язані з можливою майбутньою участю іммігрантів у суспільному жит-
ті та ставленні власного населення до іммігрантських меншин. У контексті наведених 
вище міркувань щодо зв’язків між внутрішньою безпекою та соціально-економічними 
аспектами інтеграції іммігрантів ця проблема може в найближчому майбутньому стати 
надзвичайно серйозним викликом як для влади, так і для суспільства.

На прикладі Європейського Союзу, який страждає від міграційної кризи внаслідок 
внутрішньодержавних конфліктів держав Північної Африки і Близького Сходу, можна 
констатувати, що заходи, вжиті країнами ЄС постфактум, не виявилися досить ефектив-
ними. Одним із наріжних каменів успішної міграційної політики є усунення чинників, 
що провокують нелегальну міграцію. Це вимагає всестороннього співробітництва з тре-
тіми країнами, в тому числі країнами походження і транзиту. А цієї співпраці якраз і не 
вистачало, оскільки не існує можливості налагодити діалог в державах в період рево-
люційних конфліктів, занепаду легітимності державної влади і зниження ефективності 
державного управління. Простіше кажучи, діалог вести іноді ні з ким, тому цим слід 
займатися в «доконфліктний» період [3, с. 218]. 

Слабкість інтеграційного елементу в українській міграційній політиці, може також 
мати історичні пояснення, хоча це і не є виправданням. З історичної точки зору, у біль-
шості країн Центральної Європи, зокрема, Німеччині та Австрії, домінуючим критерієм 
належності до національної держави був факт належності до певної етнічної або культур-
ної групи. Східноєвропейські країни, які століттями жили на перехресті різних культур і 
релігій, піддавалися розкраданням, вторгненням і анексіям, які були активними учасни-
ками виникнення та падіння імперій, перегородок та буферних зон, втрати незалежнос-
ті та її відновлення, союзів і розколів, не були офіційно сформовані політичні цілі, що 
мали б підтримувати культурну однорідність. Зокрема, в Україні культурне різноманіття 
сприймається переважно як загроза національній ідентичності. Хоча в епоху глобалізації 
ринків праці та масової міжнародної міграції такий розвиток ситуації, здається, сам по 
собі є утопією, проте підсвідомо чи свідомо залежить від рівня розвитку громадянського 
суспільства. Що практично неможливо уявити в західних державах на кшталт Швеції, 
Нідерландів, США, Канади або Австралії.

Таким чином, такі держави підсвідомо неохоче сприймають іммігрантів та їх дітей 
як законних членів своєї громади. Це небажання виражається, зокрема, в обмежувальній 
імміграційній політиці, отримання громадянства за принципом ius sanguinis та появі іде-
ології, яка не сприймає факт становлення імміграційної країни. Це пов’язано із неодно-
часним проходженням еволюційного етапу національних держав у різних регіонах світу. 
Об’єктивна реальність затримки процесів виникнення національних держав у централь-
ній і східній частині Європи можна пояснити як ставленням населення до меншин, так і 
появою найбільш агресивних форм націоналізму. Різновидами цієї моделі є такі країни, 
як, наприклад, Швейцарія або Бельгія, які розвивалися як національні держави на основі 
більш ніж однієї базової етнічної групи.

Однак сьогодні в демократичних країнах іноземці навряд чи можуть бути відокрем-
лені від суспільства країни еміграції. Їх роль залежить від міграційної політики країни 
перебування та відносин із приймаючим суспільством. Елемент інтеграції міграційної 
політики відрізняється між країнами і в основному залежить від традицій та історич-
них подій. Проте будь-яка міграційна політика повинна рано чи пізно дати відповіді на 
деякі ключові питання, наприклад, яку кількість іммігрантів ми можемо прийняти; хто 
повинен прийти й яким шляхом; яких іммігрантів ми потребуємо і які умови ми повинні 
створити щоб бути привабливими для іноземців? Основою міграційної політики є інте-
граційна складова, особливо в контексті внутрішньої безпеки. Виникає ряд питань, що 
полягають у наступному: які відносини між етнічними групами, що можуть прийти до 
нас і місцевими громадами; чи слід створити плюралістичну модель суспільства, яка б 
сприяла мультикультуралізму чи вибрати асиміляційну модель, чи може бути достатньо 
інтеграції; як уникнути етнічної напруженості?

Приклади більшості країн ЄС та традиційних імміграційних країн, таких як США, 
Канада або Австралія, показують, що характер етнічної групи значною мірою визнача-
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ється роллю держави перебування на ранніх стадіях імміграції. Міграційна політика, 
що сприяє незаконному перебуванню або незаконній роботі, або її недопущення, сприяє 
створенню сірої міграційної зони і приводить іноземців до соціальної маргіналізації та 
виключення, а також, як наслідок, зростання ксенофобських і расистських настроїв у 
приймаючому суспільстві. Політика збереження поділу між іноземцями та громадянами 
приймаючої країни шляхом запобігання участі перших у суспільному житті у широкому 
діапазоні призводить до постійних поділів.

Політика асиміляції, наприклад у Франції, вимагає, щоб усі іммігранти, які хочуть 
оселитися в певній країні, прийняли ідентичність приймаючої країни ціною відмови від 
етнічної ідентичності. Асиміляція в теорії спрямована на подолання культурних відмін-
ностей між приймаючою державою та іммігрантами з метою протидії етнічним конфлік-
там у суспільстві. Насправді, в державах, які проводять свідому асиміляційну політику, 
спостерігається більш висока інтенсивність націоналістичних рухів, що використовують 
антиімміграційні гасла, що призводить до різних расових напружень.

Політика асиміляції застосовувалася в Сполучених Штатах на початку цього століт-
тя, в період масової імміграції та урбанізації. Це також була модель, що використовува-
лася після 1945 року в таких країнах, як Великобританія, Канада або Австралія. Однак у 
більшості випадків асиміляційна політика поступово замінювалася політикою інтеграції, 
яка часто розумілася як слабша форма асиміляції. Держава почала визнавати відмінності 
етнічної групи в таких сферах, як, наприклад, культура, і продовжувала проводити аси-
міляційну політику у сфері освіти або соціальної політики. Дійсно, іммігранти не хочуть 
асимілюватися як особистості, навпаки, вони прагнуть створити власні соціальні або 
культурні організації, використовувати свою мову, жити в кластерах і виконувати роботу 
за певною професійною спрямованістю. 

Інтеграційна політика ґрунтується на припущенні, що культурна адаптація меншин 
до культури більшості є надзвичайно повільним процесом, в якому згуртованість групи 
та її відносини з зовнішнім світом відіграють дуже важливу роль. Такий підхід, однак, 
передбачає загальне поглинання меншин домінуючою культурою.

Історичний досвід більшості країн-іммігрантів показує, що найкращий шанс досягти 
успіху в доброзичливих соціальних відносинах між громадянами й іммігрантами – полі-
тика, яка допускає можливість переселення сім’ями і возз’єднання із сім’ями, приймаючи 
при цьому культуру держави переселення [1, с. 295]. Ґрунтуючись на рівних правах для 
всіх, така політика сприяє полікультурному суспільству з усіма його наслідками – вона 
також передбачає постійні зміни в культурній ідентичності приймаючого суспільства. У 
цьому контексті плюралізм можна визначити як прийняття різноманіття іммігрантських 
громад як етнічних груп у культурному вимірі. Такий підхід виник як поступова еволю-
ція інтеграційної моделі – вона вимагає глибокого розуміння культурних і соціальних 
процесів, пов’язаних з імміграцією. Плюралізм припускає, що іммігрантам повинні бути 
надані рівні права у всіх сферах суспільного життя, не очікуючи, що вони відмовляться 
від своєї різнорідності. Однак, як правило, етнічні групи повинні пристосовуватися до 
ключових цінностей приймаючої країни.

Плюралізм має два варіанти. Підхід, що не має аналогів, характерний для США, 
толерантність допускається, але не вважається, що роль держави полягає у збереженні 
етнічної роздільності. Економічна та соціальна інтеграція іммігрантів у США була зна-
чною мірою віддана силам вільного ринку. Держава, однак, відіграє досить важливу роль 
у включенні іммігрантів у суспільне життя, створюючи різні можливості для отримання 
американського громадянства першим поколінням іммігрантів, і ставлення до дітей від-
повідно до принципу ius soli. 

Другий характерний варіант, наприклад, Австралії, є мультикультурним варіан-
том. Австралії потрібні були нові мешканці, тому держава підтримувала можливість 
возз’єднання сім’ї та натуралізації. У 1960-х роках виявилося, що, як і в більшості інших 
країн, що використовують асиміляційну модель, ця модель неефективна. Активно йшла 
сегментація ринків праці та соціально-економічна сегментація іммігрантів. Нинішній 
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австралійський варіант мультикультуралізму народився в 1970-х рр. Він припускає втру-
чання держави в сферу соціальної політики, спрямованої на полегшення переселення ет-
нічних меншин у низці сфер суспільного життя. Ця модель визнає існування спеціальних 
законів, інститутів та соціальної політики, спрямованих на полегшення участі мігрантів 
у суспільному житті країни. Події 11 вересня, однак, показали, як ідея мультикультура-
лізму відносно слабко корениться в австралійському суспільстві, коли страх і почуття 
загрози відроджували майже націоналістичні гасла і викликали популярність рухів, що 
проголошували антиімміграційні гасла.

Намагаючись спростити розбіжності між французькою моделлю та американськи-
ми або австралійськими моделями, найважливішим є сприйняття державою чи відсут-
ність іншості іммігрантських громад як етнічних груп у культурному вимірі. Умовою 
становлення громадянина приймаючої країни, а саме Франції, є безперечна, культурна 
адаптація до держави іммігрантами. Водночас, плюралістична модель визнає етнічну 
різноманітність іммігрантів у сфері культури і, як правило, асоціюється з державним 
інтервенціонізмом у сфері соціальної політики, що допомагає іммігрантам знайти своє 
місце в країні перебування.

Висновки. На підставі проведеного аналізу можна зробити наступний висновок, 
що реакція держави на імміграцію значною мірою залежить від історичного досвіду, 
пов’язаного з формуванням національної держави. Ключовим питанням є регулювання 
доступу держави до громадянства та прав, а також зобов’язань іммігрантів даної гро-
мади. У контексті внутрішньої безпеки це також надзвичайно важливо – на додаток до 
контролю доступу, тобто доступу іноземців на територію, надання іноземцям права на 
проживання, а також набуття громадянства – здатність робити висновки з відносин між 
більшістю та етнічними меншинами, здатність боротися з ксенофобськими установками 
та установками на соціально-економічну маргіналізацію та виключення іммігрантів із 
соціального життя.

Економічна та культурна інтеграція іммігрантів до приймаючого суспільства сприяє 
зниженню етнічної напруженості і відповідно вразливості іммігрантських груп до впли-
ву екстремістських гасел та злочинних груп. Ця складова міграційної політики повинна 
бути серйозно сприйнята країною, такою як Україна – з огляду на географічне розташу-
вання і пострадянську ментальність. У контексті останніх геополітичних змін, таких як 
розпад комуністичного блоку та розширення ЄС, очікується, що процеси припливу іммі-
грантів, які вже почалися в останні десятиліття, поступово активізуватимуться в нових 
та потенційних державах-членах. Крім економічної еміграції, джерелом масової міграції 
є конфлікти та політичні переслідування в різних країнах, особливо в країнах в стані 
революцій та зміни режиму. На жаль, не всі держави знаходяться на однаковому щаблі 
розвитку державності. Період побудови національних держав у певних регіонах набуває 
свого апогею і ставлення в цих державах до іноземців вкрай негативне, це так звані «кон-
флікти ідентичності». Тож держави мають пристосовувати власні міграційні політики 
для зниження соціальної напруженості і запобігання конфліктам на підставі міграцій. 

Останнім часом ідея мультикультуралізму пропагується як найкраще рішення для 
мирного співіснування етнічної мозаїки в межах однієї країни. Однак, часто такі терміни, 
як інтеграція, асиміляція або мультикультуралізм, використовуються як взаємозамінні в 
Україні. Іноді навіть традиційно іммігрантські країни обтяжені багажем своєї історичної 
історії та традицій у підході до іммігрантів, що викликає расову та етнічну напруженість. 
З цієї точки зору величезними є проблеми, з якими стикається недосвідчена українська 
міграційна політика, яка в даний час дозволила певну маргіналізацію певних груп іммі-
грантів, таких як біженці та дозволила створити велику сіру міграційну зону.

В епоху зростаючої турботи про національну безпеку західні демократії все частіше 
стикаються з дилемою примирення ринку та прав людини, з одного боку, і політичного 
тиску та загроз безпеці, з іншого. Глобалізація ринків торгівлі та праці та зниження де-
мографічного потенціалу Європи вимагають певного відкриття кордонів, яке важко поєд-
нати з впровадженням заходів контролю над в’їздом. Вигадане французькою революцією 
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гасло «кожен має право покинути ту чи іншу країну, включаючи свою власну, а потім 
повернутися до неї», є гаслом, визнаним у всьому цивілізованому світі [2, с. 312]. Існує 
також негласна домовленість, що витікає із суверенітету держави, що кожна держава має 
право обмежувати доступ іноземців до своєї території. Ключове питання полягає в на-
ступному: наскільки далеко ліберальна держава піде, щоб захистити внутрішню безпеку 
і за допомогою яких інструментів?

Етнічні питання давно стали надзвичайно важливою і чутливою проблемою для де-
мократичних країн, що пропагують політику відкритих кордонів, тож проблема розробки 
відповідних рішень з контролю кордонів й регулювання відносин населення із мігрант-
ськими меншинами перестане бути регіональною і стане важливим питанням забезпе-
чення не лише внутрішньої безпеки окремих держав, але й міжнародної безпеки у цілому.
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ными миграционными потоками и предлагаются варианты решения данных проблем 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ СПРАВ  
З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

В статті розглядаються загальні правила визначення міжнародної підсудності. Ці 
правила відрізняються великою різноманітністю, проте їх можна звести до деяких ти-
пових випадків, виокремивши: латинську (за ознакою громадянства відповідача/по-
зивача), германську (за місцем проживання відповідача/позивача) та англосаксонську 
(за ознакою фактичної присутності) системи підсудності. Враховуючи, що держави ви-
користовують різні підходи та критерії встановлення компетенції власних судів щодо 
розгляду справ з іноземним елементом, це може призвести до конкуренції та конфлікту 
юрисдикцій, коли справа буде підсудна одночасно судам декількох держав. Тому питан-
ня підсудності справ вирішуються державою на підставі багато- та двосторонніх угод.

Ключові слова: міжнародна підсудність, іноземний елемент, конфлікт (конкурен-
ція) юрисдикцій, пророгаційні угоди.

Постановка проблеми. Кожна держава сама визначає, які спори належать до компе-
тенції її судів. Тому на практиці виникають випадки, коли розгляд одного і того ж спору 
може одночасно входити до компетенції судів двох або навіть декількох країн. У випад-
ках подібного роду говорять про «конфлікти юрисдикцій». Такий «конфлікт юрисдикції» 
може бути усунутий лише шляхом укладання багатосторонніх і двосторонніх угод між 
державами. Тільки після того як буде встановлено, в компетенцію судової системи якої 
держави в цілому входить розгляд спору, можна буде конкретно визначити судову інстан-
цію, уповноважену розглядати спір.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням регулювання міжнародної під-
судності завжди приділялося багато уваги, оскільки правила міжнародної підсудності 
забезпечують такий порядок розгляду спорів, який сприяє найбільш справедливому їх 
вирішенню. 

Найбільший внесок у вивчення даної проблеми внесли такі вчені, як Д. Д. Аверін, 
М. М. Богуславський, Н. Г. Єлісєєв, Н. Ю. Ерпильова, Л. А. Лунц, Н. І. Маришева,  
Т. Н. Нешатаєва та ін.

Метою статті є розгляд основних труднощів, що виникають при встановленні ком-
петентної юрисдикції що розгляду спорів з іноземним елементом, та визначення осно-
вних підходів до їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. У західних країнах для розгляду і вирішення індивіду-
альних трудових спорів використовуються суди (іноді й адміністративні органи).

У країнах Європи трудові спори розглядаються або в звичайних цивільних судах 
(Італія, Нідерланди, або – в спеціалізованих судах з трудових справ (такі суди функціо-
нують у Великобританії, ФРН, Австрії, Франції, Бельгії, Швейцарії (у деяких канто-
нах), Швеції, Норвегії, Фінляндії, а також у Канаді (у провінції Квебек), Новій Зеландії, 
Японії, Ізраїлі).

Суди з трудових справ виконують важливі завдання щодо застосування трудового 
законодавства, його тлумачення, задоволення законних інтересів учасників трудових від-
носин один до одного.

© О. О. Бєлогубова, 2019
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Діяльність трудових судів в більшості країн побудована на принципах тристоронньо-
го співробітництва. Судові справи розглядає колегія у складі професійного судді і двох 
непрофесійних суддів, висунутих профспілками і організаціями роботодавців. Такий 
склад покликаний забезпечити всебічний і неупереджений розгляд спору і справедливе 
рішення.

Трудові суди входять в загальну судову систему, і тільки у ФРН та Ізраїлі існує авто-
номна система трудових судів. 

Трудові суди функціонують на основі правил і процедур, закріплених у цивільно-про-
цесуальному кодексі (справи розглядаються виходячи з принципу змагальності сторін). 
У даний принцип внесено певні поправки виходячи із специфіки, розглянутих справ, 
зокрема, процедура в трудових судах більш швидка і менш дорога, ніж у звичайних су-
дах; відсутні деякі формальності, властиві цивільному процесу, суди проявляють більшу 
ініціативу у веденні судового процесу, залученні доказів. Існує специфіка відносно пред-
ставництва сторін, розподілу тягаря доведення, оцінки доказів.

У Франції розгляд індивідуальних трудових спорів входить до компетенції спеціа-
лізованих судів – прюдомінальних судів. Порядок організації та діяльності зазначених 
судів регламентований в Трудовому кодексі (книга V, розділ I). При цьому, компетенція 
судів з трудових спорів не поширюється на трудові спори на морському транспорті, від-
носно яких Морським кодексом передбачено інший порядок розгляду. 

Важливе значення має вирішення питання про підсудність трудового спору, з іно-
земним елементом, оскільки застосовне право, в тому числі і колізійне, значною мірою 
зумовлюється тим, суд якої держави вирішує конкретний трудовий спір. Оскільки суд 
застосовує діючі в даній країні колізійні правила, то він вирішує питання про те, які ко-
лізійні правила і якої країни будуть застосовуватися у випадку колізії законів [1, c. 37].

Виходячи з критерію, що використовується при визначенні компетенції суду щодо 
розгляду справи з іноземним елементом, виокремлюють три основні системи визначення 
підсудності [2, c. 243]:

1. франко-романська (латинська) система – згідно з якою визначення підсудності 
здійснюється за ознакою громадянства (Франція, Італія);

2. германська система – в основі якої лежить поширення правил внутрішньої терито-
ріальної підсудності на спори у справах з іноземним елементом. У разі наявності кількох 
відповідачів та їх постійного проживання в різних державах право вибору суду за місцем 
проживання одного з них належить позивачу (ФРН, Австрія, Швейцарія, Нідерланди, 
Японія);

3. англосаксонська система (Великобританія, США) – за ознакою «присутності» від-
повідача в країні суду (навіть, якщо іноземець знаходиться у Великобританії або в країні, 
де застосовується дана система тимчасово, особисте вручення йому повістки служить 
достатньою підставою для визнання підсудності щодо фізичної особи. Для юридичних 
осіб потрібно, щоб вони були засновані у Великобританії або здійснювали свої операції 
на її території).

Отже, при вирішенні питання про підсудність трудового спору в різних країнах ви-
користовуються різні колізійні формули. Наприклад, у Франції пріоритетне значення має 
громадянство позивача. Так, якщо позивач – громадянин Франції, визнається юрисдикція 
французького суду. У ФРН, Австрії, Швейцарії, Нідерландах, вирішальне значення для 
визначення компетентного суду має місце проживання відповідача. У Великобританії 
пріоритетне значення має воля сторін, тобто сторони трудового договору в своїй угоді 
можуть вирішити, що їх спори будуть розглядатися в певній (обраній ними) державі.

Швейцарський Закон «Про міжнародне приватне право» щодо позовів з трудового 
договору встановлює, що компетентними є швейцарські суди за місцем проживання від-
повідача або за місцем, в якому працівник здійснює роботу. Відносно позовів працівника 
компетентними є швейцарські суди за місцем його проживання або звичайного перебу-
вання (ст. 115).
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У фінському праві компетенція місцевих судів у частині розгляду справ, що виника-
ють у зв’язку з виконанням трудової діяльності міжнародного характеру, не має ясно і 
чітко вираженої основи. Відповідно до доктрини, фінський суд може розглядати будь-яку 
подібну справу, навіть якщо немає жодного прямого зв’язку з фінським правопорядком. 
Достатнім в цьому сенсі фактором вважається фактичний зв’язок між відповідачем і фін-
ськими органами управління юстиції. З іншого боку, велике значення мають питання 
ефективності судового рішення: будь-яке винесене рішення передбачається дійсним в 
іноземній державі відповідної зацікавленої сторони або в державі, де знаходиться спір-
ний об’єкт. Вилучення спору під юрисдикцією фінських судів загалом допускається, 
і протягом багатьох років тут не відомі винятки у сфері встановлення компетентного 
суду стосовно до спорів між наймачем і працівником на основі правових критеріїв місця 
звичайного проживання відповідача, місця виконання роботи або місця укладення конт-
ракту [3, c. 624-625].

Питання про підсудність трудового спору, вирішується за допомогою застосування 
колізійної формули «найбільш відповідний закон для даного договору». Дана формула 
означає, що трудова справа, у зв’язку з спором, що виник має розглядати суд тієї країни, 
з якою даний трудовий договір найтісніше пов’язаний, тобто суд країни, в якій працівник 
здійснює трудову діяльність.

Згідно з загальним правилом, сформульованим у ч. 1 ст. 75 Закону України «Про між-
народне приватне право», підсудність українським судам справ з іноземним елементом 
визначається на момент відкриття провадження у справі. 

Відповідно до ст. 414 ЦПК України, підсудність судам України цивільних справ у 
спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, в яких хоча б одна із сторін, які 
беруть участь у спорі, проживає за кордоном, визначається законами України. Отже, в 
Україні усі суди загальної юрисдикції, а також усі державні господарські суди (ст. 124 
ГПК України) наділені компетенцією розглядати спори міжнародного характеру. 

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 15 ЦПК України, суди розглядають у порядку цивільного су-
до чинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. 

Таким чином, справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів, що виникають із трудових відносин із іноземним елементом, відно-
сяться до компетенції судів. 

Спеціальне правило визначення підсудності справ судам України міститься у ст. 76 
Закону України «Про міжнародне приватне право». Вони можуть приймати до свого про-
вадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у таких випадках (відносно 
спорів з іноземним елементом по захисту трудових прав моряків можуть відноситися): 

– якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справ із іноземним еле-
ментом судам України, крім випадків, передбачених ст. 77 Закону України «Про міжна-
родне приватне право» (ч. 1 п. 1 ст. 76); 

– якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або міс-
цезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або 
знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача (ч. 2 п. 1 
ст. 76); 

– у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України 
(ч. 3 п. 1 ст. 76); 

– у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України; 
– якщо у справі про відшкодування шкоди позивач – фізична особа має місце про-

живання в Україні або юридична особа – відповідач – місцезнаходження в Україні (ч. 5 
п. 1 ст. 76); 

– дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території 
України (ч. 7 п. 1 ст. 76); 

– в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором 
України (ч. 12 п. 1 ст. 76).

Крім того, у випадках альтернативної (невиключної) підсудності, сторони трудових 
відносин мають право заздалегідь домовитися про те, що їхні спори будуть розгляда-
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тися в певній державі (пророгаційна угода). Це може бути будь-яка держава, але най-
частіше фігурує держава, пов’язана так чи інакше, з учасниками трудових відносин. 
Домовленість сторін про вибір юрисдикції в разі спору стає, однак, неможливою, якщо 
вона суперечить імперативним нормам.

Пророгаційна угода сторін має відповідати певним вимогам. По-перше, вона має бути 
укладена у письмовій формі або бути письмово підтверджено. По-друге, вона має бути 
укладена у формі, яка відповідає усталеній практиці взаємовідносин між сторонами.

З огляду на те, що держави використовують різні підходи та критерії встановлення 
компетенції власних судів щодо розгляду справ з іноземним елементом, це може призвес-
ти до конкуренції та конфлікту юрисдикцій, коли справа буде підсудна одночасно судам 
декількох держав. Тому питання підсудності справ вирішуються держави на підставі ба-
гато- (зазвичай, регіональних) та двосторонніх угод.

На регіональному рівні колізійні питання регулювання трудових відносин та вирі-
шення питання про підсудність трудових спорів визначені в Брюссельській конвенції про 
підсудність та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах 1968 р. 
Конвенція визначає, суди якої держави мають юрисдикцію з трудової справи з іноземною 
участю. Сторони самі можуть вирішити, суд якої держави буде розглядати і вирішувати 
їх спір (ст. 14 Конвенції). У разі відсутності такої домовленості діє правило: юрисдикцію 
по трудовій справі здійснює суд тієї держави, в якому безпосередньо реалізується укла-
дений договір. 

У трудових відносинах місце реалізації трудового договору – це місце, де працівник 
зазвичай виконує свою роботу. Якщо працівник працює в декількох державах, то юрис-
дикцією, яка підходить для нього, є суд країни, яку можна вважати основним місцем 
роботи. Таке правило визначення підсудності відноситься до випадків, коли місце ро-
боти – держава, що є членом Європейського Союзу; якщо місце роботи – країна, що не 
входить до ЄС, юрисдикцію з трудових справ здійснює суд держави місця проживання 
відповідача.

Згідно з Брюссельською конвенцією про підсудність та виконання судових рішень 
у цивільних та комерційних справах 1968 р. сторони трудового договору мають право 
укладати пророгаційну угоду відносно вибору суду в одній з країн ЄС. Така угода може 
бути укладена, якщо хоча б одна зі сторін має постійне місце проживання в державі-
учасниці Конвенції, причому обраний сторонами суд володітиме щодо спорів за таким 
договором – винятковою юрисдикцією.

Питання визначення підсудності щодо трудового спору можуть вирішуватися у від-
повідності з положеннями двосторонніх договорів. Так, згідно п 3. ст. 42, справи, про які 
йдеться в пункті 2 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 1993 р., належить до компетен-
ції суду тієї Договірної Сторони, на території якої робота є, була або мала бути виконала. 
Компетентними також є суди тієї Договірної Сторони, на території якої має місце про-
живання відповідач, а також на території якої має місце проживання позивач, якщо на тій 
території знаходиться предмет спору або майно відповідача. Але цю компетенцію, згідно 
п. 4 ст. 42 Договору, сторонами трудових відносин можуть змінити за угодою. 

Висновки. Загальні правила міжнародної підсудності визначені в міжнародних дого-
ворах, національному законодавстві та судовій практиці. Ці правила відрізняються вели-
кою різноманітністю, проте їх можна звести до деяких типових випадків, виокремивши: 
латинську (за ознакою громадянства відповідача/позивача), германську (за місцем про-
живання відповідача/позивача) та англосаксонську (за ознакою фактичної присутності) 
системи підсудності. 

Враховуючи, що держави використовують різні підходи та критерії встановлення 
компетенції власних судів щодо розгляду справ з іноземним елементом, це може призвес-
ти до конкуренції та конфлікту юрисдикцій, коли справа буде підсудна одночасно судам 
декількох держав. Тому питання підсудності справ вирішуються держави на підставі ба-
гато- (зазвичай, регіональних) та двосторонніх угод. За відсутністю такого міжнародного 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019 183

договору, що містить основні правила розподілу компетенції між державами, повноваж-
ними розглядати конкретну цивільну справу, слід застосовувати норми національного 
процесуального законодавства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДСУДНОСТИ ДЕЛА  
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Резюме
В статье рассматриваются общие правила определения международной подсуд-

ности. Эти правила отличаются большим разнообразием, однако их можно свести к 
некоторым типичным случаям, выделив: латинскую (по признаку гражданства ответчи-
ка / истца), германскую (по месту жительства ответчика / истца) и англосаксонскую (по 
признаку фактического присутствия) системы подсудности. Учитывая, что государства 
используют различные подходы и критерии установления компетенции собственных 
судов по рассмотрению дел с иностранным элементом, это может привести к конкурен-
ции и конфликта юрисдикций, когда дело будет подсудно одновременно судам несколь-
ких государств. Поэтому вопрос подсудности дел решается государством на основании 
много- и двусторонних соглашений. 

Ключевые слова: международная подсудность, иностранный элемент, конфликт 
(конкуренция) юрисдикций, пророгационные соглашения.
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DETERMINING THE JURISDICTION  
ON THE CASE WITH A FOREIGN ELEMENT

Summary
The article discusses the general rules for determining international jurisdiction. These 

rules are very diverse, but they can be reduced to some typical cases, highlighting: Latin (by 
type of citizenship / plaintiff), German (by place of residence, by types) / Anglo-Saxon (by 
factual presence) jurisdiction system. Considering that states use different approaches and 
criteria for determining the competence of their own courts to handle cases with a foreign 
element, this can lead to competition and conflict of jurisdiction when it is cognizable by the 
courts of several states at the same time. Therefore, the question of jurisdiction of cases is 
decided by states on the basis of multi-and bilateral agreements. 

Key words: international jurisdiction, foreign element, conflict (competition) of 
jurisdictions, propaganda agreement.
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ПЛЮРІЛАТЕРАЛЬНІ УГОДИ В СИСТЕМІ ПРАВА СОТ  
(НА ПРИКЛАДІ УГОДИ СОТ ПРО УРЯДОВІ ЗАКУПІВЛІ)
У статті на прикладі Угоди СОТ про урядові закупівлі розглядаються так звані плю-

рілатеральні угоди в контексті подальшого розвитку права СОТ. Аналізуються як пози-
тивні, так і негативні сторони плюрілатеральних угод, дається оцінка можливих шляхів 
розвитку процесу використання плюрілатеральних угод в рамках СОТ. Відзначається, 
що поступове включення плюрілатеральних угод в багатосторонню торговельну систе-
му в перспективі має тільки послужити зміцненню і розвитку системи СОТ.

Ключові слова: СОТ, плюрілатеральні угоди, спрощення процедур торгівлі, Угода 
про урядові закупівлі, державні закупівлі.

Постановка проблеми. Плюрілатеральні угоди зайняли міцне місце в системі між-
народних угод Світової організації торгівлі, ставши її інтегральною частиною, проте їх 
природа і роль в ній є не до кінця вивченими, отримуючи як позитивні, так і негативні 
оцінки.

Нормативний склад «права СОТ» має складну, неоднорідну структуру. У ньому мож-
на виділити багатосторонні міжнародні угоди (ГАТТ, ГАТС, ТРІПС та додаткові угоди 
зі спеціальних питань), що діють стосовно всіх членів СОТ. Але існують в ньому та-
кож і багатосторонні угоди з обмеженою кількістю учасників, що діють стосовно тих 
держав, які їх підписали. Такі багатосторонні угоди іменуються «плюрілатеральними» 
(Plurilateral Agreements).

Незважаючи на обмежене коло учасників, плюрілатеральні угоди об’єднують норма-
тивний і інституціональний механізм Світової організації торгівлі, і вони входять в corpus 
juridicum «права СОТ» [1]. На відміну від всіх інших угод СОТ, що мають обов’язковий 
характер для членів СОТ, ці угоди дійсні тільки для країн, які їх підписали. 

Як показує практика, плюрілатеральні угоди можуть існувати і розвиватися всере-
дині багатосторонньої торговельної системи, ефективно вбудовуючись в систему бага-
тосторонньої торгівлі і розвиваючи її. Число учасників плюрілатеральних угод з часом 
зростає, охоплюючи все більше коло питань правового регулювання.

Найважливішою подією в українській економіці стало прийняття Закону України 
«Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 року, що регулює державні закупівлі [2]. 
Цей Закон є важливим інструментом модернізації сегмента економіки, пов’язаного із за-
купівлями товарів і послуг для публічних потреб. Прийняття цього Закону співпало з 
приєднанням України до Угоди СОТ про урядові закупівлі [3]. У зв’язку з цим актуалі-
зується аналіз основних напрямків і пріоритетів модернізації правил СОТ в даній сфері.

Метою цієї статті є аналіз Угоди СОТ про урядові закупівлі як плюрілатеральної 
угоди, її ролі в системі правового регулювання міжнародної торгівлі з точки впливу но-
вої версії Угоди на національне регулювання державних закупівель в Україні та впливу 
модернізованих правил на присутність українських постачальників на світових ринках 
державних закупівель.

Виклад основного матеріалу. Плюрілатеральні угоди, або додаткові багатосторонні 
угоди з обмеженим числом учасників, відкриті для приєднання держав-членів СОТ на 
факультативній основі. В Угоді про заснування СОТ передбачається, що дані домовле-
ності не можуть призводити до виникнення зобов’язань або прав для країн-учасниць 
СОТ, що не приєдналися до них. До них відносяться угоди, перелічені в Додатку 4 до 
Угоди про заснування СОТ: це – Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою; Угода про 
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державні закупки, Угода по молочним продуктам, Угода про торгівлю м’ясом (угода про 
торгівлю яловичиною). В даний час дію угод по молочним продуктам і по яловичині при-
пинено (в 1997 році). У той же час в даній групі з’являються нові угоди, наприклад Угода 
по основним телекомунікаційним послугам 1998 року та ін.

Плюрілатеральні угоди передбачають, що держави-члени СОТ самостійно вирішу-
ють питання приєднання до них. Іншими словами, участь в плюрілатеральних угодах є 
факультативною.

Такий підхід контрастує з багатосторонньою угодою, в якій беруть участь всі члени 
СОТ – наприклад, Марракешська угода про заснування СОТ. З іншого боку, до Додатку 4 
до Марракешської угоди про створення СОТ безпосередньо включені чотири (згадані 
вище) плюрілатеральні угоди. Крім того, можливість укладання угод з обмеженою кіль-
кістю учасників передбачається в низці статей Марракешської угоди (ст.ст. II-IV, XIV, 
XVI), які свідчать про те, що члени СОТ мають право укладати плюрілатеральні угоди.

Угода про державні закупки є найважливішим елементом міжнародно-правової бази, 
що дозволяє забезпечити процес лібералізації ринків державних закупівель та створення 
інструментів управління ними. Угода регламентує державні закупівлі з точки зору розви-
тку міжнародної конкуренції на національних ринках державних закупівель як складової 
частини розвитку світової торгівлі і націлена на забезпечення рівних умов допуску до 
державних замовлень товарів і послуг постачальників інших країн-учасників.

Область дії визначається кожним учасником в ході переговорів про приєднання за 
наступними напрямками: конкретні національні закупівельні організації, види товарів, 
види послуг, порогова вартість контрактів. Угода охоплює всі товари, оскільки їх перелік, 
на відміну від послуг, окремо не обмовляється. Однак країни можуть під час переговорів 
відстояти захист окремих чутливих секторів економіки та зробити відповідні застере-
ження. З дії Угоди виключені закупівлі, пов’язані із забезпеченням національної оборони 
і безпеки держави. П. 1 ст. 1 говорить про те, що Угода застосовується по відношенню 
до всіх законів, нормативно-правових актів і процедур проведення державних закупівель 
в органах державної влади, як центральної, так і регіональної. Приєднуючись до Угоди, 
кожна країна визначає, на які товари і послуги буде поширено її дію.

З послуг Угодою охоплені тільки наступні сектори: консультування в сфері менедж-
менту; маркетингові дослідження; комп’ютерні та суміжні послуги; бухгалтерія та аудит; 
реклама; прибирання приміщень; видавничі і друкарські послуги.

Учасники Угоди зобов’язані дотримуватися наступних процедурних вимог:
– проводити закупівлі, використовуючи тільки механізм торгів;
– забезпечити справедливу участь іноземних постачальників в торгах;
– вважати переможцем у торгах постачальника, який представив кращі умови 

контракту і який визнається здатним виконати його.
Угода складається з основного тексту, оформленого в 22 статтях, і 4 додатків до нього. 

Положення основного тексту встановлюють основоположні принципи Угоди, спеціаль-
ний і диференційований режим (СДР) для країн, що розвиваються, можливі виключення 
зі сфери дії угоди, а також регулюють процедурні аспекти держзамовлення (тендерна 
документація, технічні специфікації, часові рамки для різних етапів тендера тощо).

Статті розташовані відповідно до логіки здійснення закупівель: починаючи з публі-
кації повідомлень про плановані закупівлі і закінчуючи етапом оцінки пропозицій та під-
писанням контракту з постачальником. 

У Додатку 1 до Угоди кожна країна окреслює межі її сфери дії на національному 
ринку держзакупівель:

– визначає порогові значення вартості замовлення, при перевищенні яких країна 
повинна виконувати взяті на себе зобов’язання в рамках Угоди;

– перераховує види товарів, послуг і будівельних робіт, що потрапляють в сферу 
дії Угоди;

– вказує державні органи, установи та підприємства (центрального і місцевого рів-
нів), закупівельна діяльність яких регулюється Угодою;

– окремо представлений список винятків.
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Угода встановлює певний пороговий рівень державних закупівель, з якого вона по-
чинається застосовуватися (п. 4 ст. 1), який вимірюється в спеціальних правах запози-
чень (СПЗ) та для більшості країн, що підписали цю Угоду, є однаковим. У разі закупі-
вель центральним урядом товарів і послуг, порогова величина встановлюється на рівні 
130 000 спеціальних прав запозичення (приблизно 182 000 доларів). Для закупівель то-
варів і послуг урядовими установами на регіональному рівні порогова величина варію-
ється, але в цілому вона становить приблизно 200 000 спеціальних прав запозичення 
(СПЗ). Для підприємств тепло– і енергопостачання порогові величини на закупівлі то-
варів і послуг складають зазвичай приблизно 400 000 СПЗ, а щодо будівельних підрядів – 
500 000 СПЗ.

З огляду на плюрілатеральний характер Угоди, принцип здійснення цієї Угоди – 
взаєм ність, тобто її положення поширюються лише на учасників Угоди і не поширюють-
ся на треті країни. Одночасно необхідно вказати і на такі аспекти Угоди, як «стандарти-
зація» правил і процедур, пов’язаних з проведенням тендерів при здійсненні державних 
закупівель.

У міжнародно-правовій доктрині плюрілатеральні угоди розглядаються як важливий 
інструмент регулювання конкретної сфери торгово-економічних відносин. Наприклад, 
така оцінка дана М. А. Коральє плюрілатеральній Угоді про державні закупівлі: «Угода 
про державні закупівлі – це найбільш значуща плюрілатеральна угода, яка стосується 
державних закупівель і являє собою потужний інструмент для розвитку міжнародної 
конкуренції і належного врядування. <...> Приєднання до Угоди обіцяє сторонам неза-
перечні конкретні переваги з точки зору отримання безперешкодного доступу до ринку 
закупівель іншого учасника Угоди, а також різноманітні переваги, які є результатом по-
ліпшення єдності, прозорості та ефективності управління своїми власними системами 
закупівель» [4]. 

Переймаючись питанням, чи є плюрілатеральні угоди життєздатною альтернативою 
угодам СОТ, до схожої позиції приходить і М. Накотомі, який вважає, що плюрілатераль-
ні угоди «прокладають шлях для вирішення конкретних питань; забезпечують гнучкий 
підхід до кола учасників, здатні регулювати цілий ряд відносин фактично без викорис-
тання механізмів Світової організації торгівлі при прийнятті рішень; забезпечують сво-
єчасне реагування на потреби розвитку торгівлі, що швидко змінюються». Більш того, 
вчений знаходить плюрілатеральні угоди підготовкою до багатосторонньої угоди в май-
бутньому [5].

Але при цьому висловлюється і негативна оцінка плюрілатеральних угод. «Будучи 
спочатку складовим і невід’ємним елементом системи багатостороннього регулюван-
ня, – пише Т. Ісаченко, – в даний час вони перетворюються в серйозну альтернативу, що 
загрожує розмиванням правил ГАТТ/СОТ та, як наслідок, втратою вирішального значен-
ня правил СОТ» [6]. На практиці це може призвести до фрагментації правового регулю-
вання світової торгівлі, оскільки витрати багатосторонньої лібералізації можуть змусити 
країни відмовитися від серйозних поступок в рамках всієї системи СОТ і привести до 
переваги регіонального співробітництва над багатостороннім, оскільки такий формат до-
зволяє більшою мірою врахувати політичні та економічні інтереси договірних держав.

Висновки. У висновку слід зазначити, що в умовах певної кризи СОТ плюрілате-
ральні угоди є важливим інструментом правового регулювання окремих (відносно вузь-
ких і специфічних) видів торгово-економічних відносин – зокрема, коли держави ще не 
готові укласти універсальну, обов’язкову для всіх членів СОТ, багатосторонню угоду. 
Оптимальним шляхом для вирішення цього завдання є залучення до укладених плю-
рілатеральних угод нових учасників, в результаті чого правила і норми укладених до-
говорів стають обов’язковими для всіх держав-учасників і перетворюються в норми ба-
гатосторонньої торговельної системи. Поступове включення плюрілатеральних угод в 
багатосторонню торговельну систему в перспективі має тільки послужити її розвитку і 
зміцненню.
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Резюме
В статье на примере Соглашения ВТО о правительственных закупках рассматри-

ваются так называемые плюрилатеральные соглашения в контексте дальнейшего раз-
вития права ВТО. Анализируются как положительные, так и отрицательные стороны 
плюрилатеральных соглашений, дается оценка возможных путей развития процесса ис-
пользования плюрилатеральных соглашений в рамках ВТО. Отмечается, что постепен-
ное включение плюрилатеральных соглашений в многостороннюю торговую систему в 
перспективе должно только послужить укреплению и развитию системы ВТО.
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Summary
The article on the example of the WTO Agreement on Government Procurement 

examines the so-called plurilateral agreements in the context of the further development of 
WTO law. Both positive and negative sides of plurilateral agreements are analyzed, it is made 
an assessment of possible ways to develop the process of using plurilateral agreements within 
the framework of the WTO. It is noted that the gradual inclusion of plurilateral agreements 
in the multilateral trade system in the future should only serve to strengthen and develop the 
WTO system.
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В статті розглядаються зовнішньоекономічні санкції крізь призму порівняльно-
правового аналізу реалізованих у різних правових системах, міжнародному приватно-
му праві підходів до непереборної сили на предмет можливого визнання рестрикцій в 
міжнародній торгівлі як обставин, що звільняють від відповідальності за порушення 
договірних зобов’язань. 
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Постановка проблеми. Непереборна сила, якщо інше не передбачено законом або 
договором, є обставиною, що звільняє від відповідальності за порушення зобов’язання, 
при якому боржник вважається невинним правопорушником. Звільнення від відповідаль-
ності за порушення зобов’язання внаслідок обставин непереборної сили зумовлюється 
відсутністю принаймні однієї з нормативних підстав, об’єктивних або суб’єктивних умов 
відповідальності боржника. У договорах сторони також закріплюють, що термін вико-
нання зобов’язань відсувається на період часу, протягом якого діє непереборна сила.

Обставини непереборної сили, що зумовлюють повне або часткове звільнення від 
відповідальності, можуть бути прямо закріплені в законодавстві чи узгоджені в договорі. 
При цьому дія принципу свободи договору обмежується засадами справедливості, ро-
зумності й добросовісності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обставини непереборної сили є визнаним 
субінститутом цивільної відповідальності. Аспекти співвідношення національного зако-
нодавства та міжнародного права щодо правовідносин звільнення від відповідальності 
внаслідок обставин непереборної сили виступали предметом дослідження у сучасних 
дисертаційних дослідженнях О. О. Мельник, В. С. Мілаш, А. Л. Назикова, О. С. Білоус 
та у періодичній літературі (В. М. Зайцева, Е. М. Кондратьева, Т. Шаталової та ін.). Втім 
у вітчизняній науці цивільного права бракує наукових розвідок, присвячених порівняль-
но-правовому дослідженню згаданого правового феномена. Крім того, не знайшли на-
лежного висвітлення питання запровадження зовнішньоекономічних санкцій, їх впливу 
на порядок виконання договірних зобов’язань та можливість звільнення від відповідаль-
ності за їх порушення.

Тому метою статті є розгляд зовнішньоекономічних санкцій крізь призму порівняль-
но-правового аналізу реалізованих у різних правових системах, міжнародному приват-
ному праві підходів до непереборної сили на предмет можливого визнання рестрикцій 
в міжнародній торгівлі як обставин, що звільняють від відповідальності за порушення 
договірних зобов’язань.

Виклад основного матеріалу. Обставини непереборної сили, або інакше форс-
мажору, як правова категорія має давнє походження. Так, перша згадка про форс-мажорні 
обставини (в сучасному розумінні) міститься в Зводі законів Хаммурапі: перевізник, то-
вари якого були захоплені ворожим військом, звільнявся від відповідальності перед своїм 
кредитором. Поняття форс-мажору було відомо і римському праву, яке визнавало такими 
обставинами стихійні лиха (землетрус, повінь), а також крах корабля чи напад розбій-
ників [1, c. 153]. Саме слово «форс-мажор» походить з французької мови (force majeure) 
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і латині (vis maior), проте в українському законодавстві воно не присутнє: ст. 263, 617 
Цивільного кодексу України та ст. 218 Господарського кодексу України оперують понят-
тям «непереборна сила».

В свою чергу, країни загального права (common law) виробили власні специфічні по-
няття обставин, що виключають відповідальність за невиконання договору.

Так, англійська правова доктрина виробила поняття «frustration», яке в цілому мож-
на визначити як «марність договору», «неможливість виконання договору». Підставою 
застосування frustration є відсутність можливості досягнення головної мети договору, 
буквально – «загибель предмета договору» (наприклад, знищення індивідуально-визна-
ченої речі, яке мало значення для покупця, без вини сторін угоди) [2, c. 57]. Сюди ж від-
носяться випадки неможливість досягнення мети договору після його укладення, відсут-
ність легітимності договору в силу подальшого прийняття нормативного акта. Ознаками 
frustration як підстави для звільнення від відповідальності є:

− непередбачуваність в момент укладання угоди (unforeseen);
− відсутність вини сторони, що посилається на марність як підставу для звільнен-

ня від відповідальності;
− неможливість виконання договору в цілому;
− руйнування фундаментальної мети договору: знищення предмета договору – як 

його фізична загибель, так і «подальша незаконність», що прирівнюється до нього ан-
глійським правом (supervening illegality), яка може виникнути в силу прийняття закону 
або судового акта після укладення угоди.

Не визнаються в якості frustration наступні події: обставини, що спричинили комер-
ційну невигідність для сторони; різке падіння ринку; глобальна рецесія; відсутність на 
ринку необхідного товару.

У праві США поряд з frustration застосовуються такі поняття, як act of God (цей термін 
характеризує явища природного характеру та пов’язаний з деліктними зобов’язаннями), 
impossibility («неможливість виконання договору»), impracticability («комерційна немож-
ливість виконання договору»).

На відміну від frustration, форс-мажор не завжди є підставою для повного припи-
нення договору, а лише блокує виконання окремих зобов’язань, навіть, ймовірно, тіль-
ки на якийсь проміжок часу. Форс-мажорне застереження дозволяє стороні посилатися 
на неможливість виконання і в тому випадку, коли відповідна подія відбулася в момент 
укладення договору, в той час як правило frustration застосовується лише щодо події, що 
настала за укладенням угоди [3, c. 115].

Аналізуючи відмінності національних підходів до конструювання обставин, що ви-
ключають відповідальність, О. В. Трояновський наголошує на важливості уніфікованого 
підходу до врегулювання питань про неможливість виконання в сфері міжнародного ко-
мерційного обігу, що, на думку дослідника, призведе до більшої стабільності та визна-
ченості відносин між сторонами міжнародного комерційного контракту [4, c. 67].

Так, питання неможливості виконання договірних зобов’язань внаслідок неперебор-
ної сили знайшли відображення в положеннях Конвенції ООН про договори міжнарод-
ної купівлі-продажу товарів (Відень, 11 квітня 1980 р.). Зокрема, Віденська конвенція 
сприйняла ряд концепцій загального права, в зв’язку з чим з’явився гнучкий підхід в 
регулюванні окремих правовідносин. 

Згідно з п. 1 ст. 79 Віденської конвенції сторона не несе відповідальності за невико-
нання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо доведе, що воно було викликане перешкодою 
поза її контролем і що від неї нерозумно було очікувати прийняття до уваги цієї пере-
шкоди під час укладення договору або уникнення чи подолання цієї перешкоди чи її 
наслідків. Якщо ж невиконання контрагентом зобов’язання пов’язано з діяльністю залу-
ченої ним третьої особи (п. 2 ст. 79), він звільняється від відповідальності при одночасній 
наявності наступних обставин:

а) є всі ознаки неможливості виконання, зазначені в п. 1 ст. 79 Віденської конвенції;
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b) залучена третя особа також була б звільнена від відповідальності, якщо б поло-
ження п. 1 ст. 79 Віденської конвенції були застосовані до цієї особи, а не контрагента.

Звільнення від відповідальності залишається лише на той період, протягом якого ця 
перешкода існує. Сторона, яка не виконує свого зобов’язання, повинна повідомити іншу 
сторону про перешкоду і про її вплив на її здатність здійснити виконання. Якщо це по-
відомлення не отримане іншою стороною протягом розумного строку після того, як про 
цю перешкоду стало чи повинно було стати відомо не виконуючій свого зобов’язання 
стороні, ця остання сторона несе відповідальність за збитки, які є результатом того, що 
таке повідомлення не було отримане (пп. 3–4 ст. 79 Конвенції).

Оцінюючи положення Конвенції (та інших міжнародних документів – наприклад, 
Принципи УНІДРУА міжнародних комерційних договорів (ст. 7.1.7)) про перешкоду поза 
контролем, звертає увагу, що в міжнародно-правовій доктрині про непереборну силу 
тільки дві основні характерні ознаки: винятковість і об’єктивна невідворотна – відсутня 
така ознака, як надзвичайність. Наявність надзвичайного характеру обставин (як «вищої 
сили») не є домінуючою ознакою для визнання їх перешкодами до належного виконання 
договору. Необхідно, щоб дані перешкоди не можна було розумно передбачити або очі-
кувати прийняття їх до уваги при укладанні або виконанні договору.

В. Д. Примак вважає однією з ознак непереборної сили її відносний характер. На 
думку вченого, «ті самі військові дії, а тим паче військова мобілізація або серйозна небез-
пека («загроза») виникнення збройного конфлікту можуть у певних життєвих ситуаціях 
поставати як надзвичайні й невідворотні обставини у відносинах між певними сторо-
нами, тоді як у інших спірних ситуаціях, що виникли за участі тих самих учасників або 
інших суб’єктів, які здійснюють свою діяльність за аналогічних умов (мають те саме 
місцезнаходження зокрема), про жодний надзвичайний і невідворотний вплив таких об-
ставин на можливість виконання зобов’язання не йтиметься» [5, c. 67].

Визначення та перелік обставин непереборної сили (форс-мажору) міститься в 
п. 3.1. Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональни-
ми торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної 
сили), затвердженого 15 липня 2014 р.

Згідно з Регламентом форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) (force 
majeure) – це надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на вико-
нання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків 
за законодавчими і іншими нормативними актами, дію яких неможливо було передбачи-
ти та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу.

Дія таких обставин може бути викликана:
− винятковими погодними умовами і стихійним лихом (acts of God) (епідемія, 

сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, 
град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, по-
жежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);

− непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажан-
ня заявника (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, 
включаючи, але не обмежуючись, ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго), 
дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та нео-
голошена війна, дія суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, 
безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, об-
меження комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення під-
приємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії 
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту тощо);

− умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами державних ор-
ганів влади, закриттям морських проток, ембарго, забороною (обмеження) експорту/ім-
порту тощо.

Вищезазначений перелік обставин не є вичерпним, а отже, сторони, виходячи з пред-
мету певного договору, можуть погодити визнання форс-мажорними конкретних об-
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ставин, не зазначених в Регламенті. При цьому обставини можуть бути визнані форс-
мажорними, якщо вони відповідають певним критеріям, не суперечать законодавству 
України та узгоджені сторонами в договорі як такі, що звільняють їх від цивільно-право-
вої відповідальності.

Зокрема, критеріями форс-мажорних обставин є наступні: 
− надзвичайність (мають винятковий характер і знаходяться за межами впливу 

сторін); 
− непередбачуваність (їх настання або наслідки неможливо було передбачити на 

момент укладення договору); 
− невідворотність (неминучість події або її наслідків); 
− причинно-наслідковий зв’язок між обставиною і неможливістю виконання 

зобов’язання.
У пункті 1 частини першої статті 263 ЦК України наведено ознаки непереборної сили 

як надзвичайної або невідворотної за даних умов події. Статтею 617 ЦК України перед-
бачено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за по-
рушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку 
або непереборної сили.

Отже, непереборною силою є надзвичайна або невідворотна зовнішня подія, що по-
вністю звільняє від відповідальності особу, яка порушила зобов’язання, за умови, що 
остання не могла її передбачити або передбачила, але не могла відвернути, і ця подія 
завдала збитків.

Крім того, ч. 4 ст. 219 Господарського кодексу України передбачає право сторін 
зобов’язання передбачити певні обставини, які через надзвичайний характер цих обста-
вин є підставою для звільнення їх від відповідальності у випадку порушення зобов’язання 
через дані обставини, а також порядок засвідчення факту виникнення таких обставин. 
Залежно від того, в чиїх інтересах вони складаються, інтерпретація таких обставин буває 
більш широкою або, навпаки, більш вузькою. 

Останніми роками поширеною стала практика запровадження у зовнішньоеконо-
мічній діяльності економічних обмежень та заборон, які ускладнюють або роблять не-
можливим виконання договірних зобов’язань, у зв’язку з чим надзвичайно гостро постає 
питання звільнення від відповідальності або її обмеження. 

Розгляд атрибутів економічних санкцій, що запроваджуються актами окремих дер-
жав або міжнародних організацій, таких як:

− відсутність вольової складової поведінки сторін зовнішньоекономічного догово-
ру, здатної вплинути на ситуацію;

− неможливість запобігання їх настання;
− наявність в нормативному акті, що імплементує економічні санкції, суворо імпе-

ративних приписів, від яких сторони не вправі відступити, –
дозволяє дійти висновку, що зазначена юридична неможливість виконання договір-

них зобов’язань може бути віднесена за погодженням сторін до форс-мажорних обста-
вин, що звільняють несправну сторону від відповідальності.

У той же час за погодженням сторін договірними положеннями може передбачатися 
і прямо протилежне – вони можуть включити в угоду положення, що «ніякі рішення 
міжнародних органів чи органів держави не можуть звільнити від відповідальності сто-
рону, яка не виконала свої зобов’язання». В такому випадку сторона, яка не виконала свої 
зобов’язання за договором внаслідок введення санкцій, буде зобов’язана компенсувати 
збитки іншій стороні.

Залежно від порядку формулювання в договорі, Н. Г. Вілкова поділяє форс-мажорні 
застереження на «позитивні» і «негативні». «Позитивні» застереження перераховують 
конкретні обставини, що зумовлюють звільнення від відповідальності, а «негативні» – 
обставини, які не тягнуть звільнення від відповідальності і не можуть застосовуватися 
в якості обставин непереборної сили, наприклад: запізнення в поставці обладнання або 
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важливих запасних частин, нормальний знос, перебої в постачанні матеріалів, поломки в 
обладнанні [6, c. 49]. У договірній практиці зустрічаються випадки одночасної наявнос-
ті як «позитивних», так і «негативних» застережень в документі. Наприклад, в одному 
пункті докладно перераховуються форс-мажорні обставини, а в іншому – ті обставини 
або перешкоди, які не включаються до визначення форс-мажору.

Здається, що найближчим часом подібні договірні умови можуть отримати значне по-
ширення в контрактах вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, з огляду 
на спостережувану нестабільність умов господарювання. Але незалежно від вирішення 
питання про відповідальність в договірних відносинах сторін, сторони договору несуть 
викликані введенням санкцій майнові втрати, які не можуть бути покриті договірними 
механізмами. Тому не менше насущними є і питання компенсації понесених сторонами 
договору збитків.

Висновки. Підсумовуючи, можна дійти висновків, що в умовах зростаючих масш-
табів практики звернення в міжнародних відносинах до економічних санкцій, в дого-
вірній роботі суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності вкрай важливо опрацювати 
питання правових наслідків обмежень і заборон для виконання зовнішньоекономічних 
договорів з метою вироблення ефективних механізмів забезпечення інтересів суб’єктів 
господарювання.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Резюме
В статье рассматриваются внешнеэкономические санкции сквозь призму сравни-

тельно-правового анализа реализованных в различных правовых системах, междуна-
родном частном праве подходов к непреодолимой силе на предмет возможного призна-
ния рестрикций в международной торговле в качестве обстоятельств, освобождающих 
от ответственности за нарушение договорных обязательств. На основании анализа 
атрибутов экономических санкций делается вывод, что юридическая невозможность 
выполнения договорных обязательств вследствие внедрения санкций может быть отне-
сена по согласованию сторон к форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим не-
исправную сторону от ответственности.

Ключевые слова: экономические санкции, обстоятельства непреодолимой силы, 
форс-мажор, форс-мажорные оговорки, договорная ответственность, тщетность до-
говора.
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ECONOMIC SANCTIONS AS FORCE MAJEURE
Summary
The article discusses foreign economic sanctions through the prism of a comparative 

legal analysis of approaches to force majeure implemented in various legal systems, 
private international law for the possible recognition of restriction in international trade as 
circumstances that exempt from liability for breach of contractual obligations. Based on an 
analysis of the attributes of economic sanctions, it is concluded that the legal impossibility of 
fulfilling contractual obligations as a result of the introduction of sanctions can be attributed, 
by agreement of the parties, to force majeure circumstances that relieve the responsible party 
from liability.

Key words: economic sanctions, force majeure circumstances, force majeure, force 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА 
ДИТИНИ НА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВЛАСНЕ ПОХОДЖЕННЯ

Статтю присвячено аналізу норм міжнародного права, які закріплюють право ди-
тини на інформацію про власне походження, а також можливість реалізації вказаного 
права та випадки його правомірного обмеження. На основі аналізу судової практики 
Європейського суду з прав людини розглянута можливість правомірного обмеження 
права дитини на інформацію про власне походження з метою дотримання балансу ін-
тересів учасників відповідних правовідносин. 

Ключові слова: право дитини на інформацію про власне походження, дитяча ін-
дивідуальність, Конвенція ООН про права дитини, Європейський суд з прав людини. 

Постановка проблеми. Інформація про походження дитини є основним елементом 
дитячої індивідуальності (children`s identity), яка, на думку Дж. ван Б’юрен, є по суті 
визнанням факту її існування, включаючи не тільки сімейні зв’язки дитини, її ім’я та 
громадянство, а також расову, статеву та релігійну належність [1, с.149]. 

Визначення походження дитини від своїх батьків необхідне для встановлення місця 
і ролі дитини як особистості у суспільстві і як суб’єкта у правовідносинах, особливо 
в сучасних умовах, коли спостерігається зростання числа розлучень; зміни в структурі 
традиційних сімейних відносин, що обумовлені різноманітністю форм сімейних стосун-
ків і форм батьківства (включаючи монобатьківські сім’ї, фактичні шлюбні відносини, 
одностатеві шлюби) тощо. 

Походження дитини від своїх батьків у більшості країн світу визначається за до-
помогою біологічного і соціального зв’язку між дитиною та її батьками. Питання про 
забезпечення права дитини на інформацію про власне походження набуває особливого 
значення у випадку роз’єднання біологічного і соціального аспектів: при народженні ди-
тини поза шлюбом, при усиновленні дитини, при вихованні дитини вітчимом чи мачу-
хою, при використанні допоміжних репродуктивних технологій, при залученні донора 
чи сурогатної матері. 

З метою дотримання найвищих інтересів дитини, Конвенція ООН про права дитини 
(далі – Конвенція) закріплює право дитини на інформацію про своє походження як одне з 
невід’ємних немайнових прав дитини, що потребує закріплення механізму його реаліза-
ції та захисту з боку держав-учасниць на законодавчому рівні [2, ст. 7]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вчених-правників, які досліджують 
у своїх роботах певні аспекти, пов’язані з правовим регулюванням визначення походжен-
ня дитини на міжнародному та національному рівнях, зокрема, питання здійснення права 
дитини на інформацію про власне походження, можна виділити українських нау ковців: 
О. Є. Бурлай, О. О. Грабовську, О. О. Пунда, Г. Г. Яблоновську та їхніх зарубіжних колег 
Н. С. Анцух, Дж. ван Б’юрен, А. Вударскі, О. В. Єрохіну, О. Ю. Лебедеву, Х. С. Мірсайєва, 
А. А. Новікова, Б. Старк. Вагомим внеском у дослідження теми здійснення права дитини 
на інформацію про власне походження є низка рішень Європейського суду з прав людини 
і Заключних рекомендацій Комітету з прав дитини ООН щодо застосування положень 
Конвенції, основні положення яких нами взято до уваги при написанні статті.

Метою статті є дослідження змісту права дитини на інформацію про своє походжен-
ня в контексті норм Конвенції, а також висвітлення питання про забезпечення здійснення 
вказаного права та можливості його обмеження на міжнародному та внутрішньонаціо-
нальному рівні. 

© О. І. Лефтерова, 2019
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Виклад основного матеріалу. Право на інформацію про власне походження є 
невід’ємним правом кожної особи, яка, незалежно від віку, повинна мати можливість 
використовувати інформацію про своїх батьків, про своє походження з метою захисту 
своїх прав та інтересів. Інформація про походження дитини виконує не тільки соціальну 
функцію як інструмент адаптації дитини у суспільстві через свою сім’ю, своїх батьків, 
а також функцію захисту інтересів дитини, наприклад, коли така інформація необхідна 
для виявлення у дитини схильності до хвороб, які можуть бути успадковані від батьків, 
генетичних особливостей розвитку організму дитини тощо. Тому питання щодо регу-
лювання обігу інформації про походження дитини є важливим і потребує уваги законот-
ворців. У зв’язку з цим доречно навести думку О. В. Єрохіної про те, що перед правом, 
що регулює відносини з обороту інформації про походження дитини, постають наступні 
завдання: по-перше, забезпечити механізми та інструменти, які дозволяють певною мі-
рою приховати обставини появи дитини у родині, а, по-друге, надати дитині та іншим за-
цікавленим особам певну автономію в можливості отримання інформації про біологічне 
коріння дитини [3, с. 98]. 

Забезпечення права дитини на інформацію про власне походження, тобто на ін-
формацію про батьків дитини, ґрунтується на визначенні, хто є батьками дитини. Так, 
Програма ЮНІСЕФ щодо роз’яснення та імплементації норм Конвенції наводить на-
ступні категорії батьків: генетичні (особи, які надали біологічний матеріал при заплід-
ненні дитини, як, наприклад, донор яйцеклітини); біологічні (мати, яка народила дитину, 
і батько, який перебував у шлюбі чи інших взаємовідносинах з матір’ю і визнав бать-
ківство щодо дитини) і психологічні або соціальні (особи, які доглядають і виховують 
дитину, маючи з нею певний юридичний зв’язок, наприклад, опікуни, усиновлювачі) [4, 
с. 105]. Така класифікація прийнятна для визначення об’єму взаємних прав та обов’язків 
між дитиною і кожною категорією батьків. З точки зору нашого дослідження, важливим 
є досягнення балансу інтересів при забезпеченні права дитини на інформацію про власне 
походження. Вирішення цього завдання має здійснюватись як на національному, так і на 
міжнародному рівні. 

Стаття 7 Конвенції декларує: «Дитина має бути зареєстрована зразу ж після наро-
дження і з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, на-
скільки це можливо, право знати своїх батьків і право на їх піклування» [1]. 

На міжнародному рівні, окрім норм Конвенції, право дитини на інформацію про 
власне походження закріплено у низці документів. Так, стаття 22 Європейської конвенції 
про усиновлення (переглянутої) говорить про те, що усиновлена дитина повинна мати 
доступ до наявної в компетентних органах інформації стосовно її походження [5, ст. 22]. 
Вказана стаття передбачає можливість розкриття для усиновленої дитини інформації про 
її батьків, навіть у разі, якщо біологічні батьки дитини бажали зберегти анонімність при 
процедурі усиновлення. Варто зазначити, що об’єм такої інформації обмежений, може 
бути наявний тільки у компетентного органу і бути відкритим для дитини до настання її 
повноліття. Водночас, норма є достатньо гнучкою і не порушує таємницю усиновлення. 
Мова йде про те, що усиновлена дитини має право на отримання інформації про власне 
походження від компетентного органу, в якого вказана інформація зберігається, як це 
передбачено зазначеною конвенцією, якнайменше п’ятдесят років [5, ст. 22]. На нашу 
думку, це положення є достатньо виваженим і компромісним, адже, з однієї сторони, не 
порушено право дитини на інформацію про власне походження, а з іншої – на скільки 
це можливо, забезпечено право біологічних батьків на анонімність, тобто, мінімізуються 
втручання у приватне життя будь-якої особи. 

Ще один міжнародний документ – Конвенція про захист дітей і співробітництво у га-
лузі міждержавного усиновлення – закріплює обов’язок держав-учасниць зберігати усю 
інформацію щодо походження дитини, зокрема, яка стосується особистості її батьків, а 
також забезпечити доступ дитини до такої інформації, наскільки це можливо, за законом 
держав-учасниць [6, ст. 30].

Щодо використання формулювання «наскільки це можливо», яке ми зустрічаємо у 
статті 7 Конвенції і у статті 30 Конвенція про захист дітей і співробітництво у галузі між-
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державного усиновлення, варто розрізняти ситуації, коли інформація про батьків дитини 
зовсім відсутня (наприклад, коли матері не відомо, хто є батьком дитини, або дитина за-
лишена покинутою); ситуації, коли мати відмовляється назвати батька дитини; і ситуації, 
коли національне право держави забороняє розголошувати інформацію про біологічних 
батьків дитини [4, с. 106]. У таких випадках Комітет ООН з прав дитини наголошує, 
що держави-учасниці Конвенції мають здійснити всі можливі заходи для сприяння за-
безпечення права дитини на інформацію про своїх батьків і своє походження. Комітет 
акцентує увагу держав-учасниць Конвенції, що забезпечення права дитини знати своїх 
батьків, наскільки це можливо, має першочергово слугувати забезпеченню найкращих 
інтересів дитини, тобто в разі, якщо інформація про батьків дитини може нашкодити їй, 
така інформація може бути прихована від дитини [4, с. 106]. Проте держави-учасниці 
Конвенції зобов’язані поважати право дитини на інформацію про власне походження і 
забезпечити його здійснення у межах, які найкраще зберігають баланс інтересів дитини 
і усіх зацікавлених осіб. 

Держави, які підписали Конвенцію, взяли на себе зобов’язання щодо приведення 
національного законодавства до міжнародних стандартів. Особливо цікавим для нас є 
стандарти щодо забезпечення права дитини на інформацію про власне походження, що 
закріплені у українському законодавстві. 

Тож, Сімейний кодекс України не містить чіткого закріплення права дитини на ін-
формацію про власне походження, проте законодавець приділяє значну увагу вирішенню 
питання визначення походження дитини. Глава 12 кодексу присвячена визначенню по-
ходження дитини від батька та матері, що, на нашу думку, певною мірою є механізмом 
реалізації права дитини на інформацію про власне походження, а саме – містить законні 
підстави встановлення походження дитини від своїх батьків [7, ст. 122]. 

Одним з національних механізмів забезпечення захисту права дитини на інформа-
цію про власне походження є державна реєстрація дитини одразу після народження. 
Механізм реєстрації новонародженої дитини закріплений у багатьох міжнародних до-
говорах та є, мабуть, найпоширенішим способом збереження індивідуальності дитини і 
забезпечення офіційного закріплення її походження від своїх батьків. Міжнародний пакт 
про громадянські і політичні права наголошує на тому, що «кожна дитина повинна бути 
зареєстрована негайно після її народження і повинна мати ім’я» [8, ст. 24]. Положення 
вказаної статті закріпленні в сімейному законодавстві більшості країн світу, і цим самим 
забезпечується реалізація права дитини на інформацію про своє походження, можливість 
отримання такої інформації.

В українському законодавстві процедура реєстрації дитини після народження регу-
люється нормами Сімейного кодексу, Законом України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану», а також Наказом Міністерства юстиції про затвердження Правил дер-
жавної реєстрації актів громадянського стану. 

Також норми Сімейного кодексу приділяють увагу забезпеченню права дитини на ін-
формацію про власне походження при усиновленні, а саме, вказано, що усиновлена дити-
ни, яка досягла чотирнадцяти років, має право на отримання інформації про усиновлення 
[7, ст. 226]. Проте спостерігаються певні протиріччя, адже наступна стаття закріплює 
право усиновлювача на приховання факту усиновлення від дитини, навіть після досяг-
нення нею повноліття, і право вимагати від інших осіб приховання факту усиновлення 
[7, ст. 227]. На нашу думку, застосування вказаних норм залежить від волевиявлення 
дитини, від її власного бажання отримати чи не отримати інформацію про своє похо-
дження. Очевидно, що при усиновленні дитини відбувається колізія між правом дитини 
на інформацію про власне походження і таємницею усиновлення. Однак варто зазначити, 
що положення статті 227 Сімейного кодексу частково суперечить нормам Європейської 
конвенції про усиновлення, яка ратифікована Україною, а тому вказана стаття потребує 
доопрацювання. 

Незважаючи на деякі досягнення українського законодавства у регулюванні забезпе-
чення права дитини на інформацію про власне походження, постає проблема відсутності 
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державного механізму реалізації права дитини на таку інформацію при застосуванні до-
поміжних репродуктивних технологій при народженні дитини, анонімному народженні, 
а також народженні поза шлюбом. У випадку анонімного народження, в тому числі наро-
дження дитини сурогатною матір’ю, зачаття та народження дитини із застосуванням до-
поміжних репродуктивних технологій, або з використанням донорства, неминуче постає 
протиріччя між інтересами дитини, біологічних і соціальних батьків. Водночас, захист 
прав та інтересів одного з них може обмежити права іншого, і навпаки. Так само колізія 
виникає при народженні дитини поза шлюбом.

У таких випадках завданням права є збереження балансу інтересів, якщо це мож-
ливо. Для більш детального розуміння, як застосовувати право при наявності колізій не 
тільки між нормами національного і міжнародного права, а і між внутрішніми нормами 
держави, звернемось до практики Європейського суду з прав людини. 

Так, Європейський суд вбачає можливість обмеження права дитини на доступ до ін-
формації про її походження в разі, якщо таке обмеження має правомірну мету. Наприклад, 
якщо метою є захист та збереження здоров’я дитини та сурогатної матері у період вагіт-
ності та пологів. Або у разі використання донора біологічного матеріалу, з метою забез-
печення його анонімності [9, с. 176]. 

Європейський суд з прав людини визначив, що вибір конкретного правового меха-
нізму забезпечення дитині доступу до інформації про власне походження залишається за 
державами. Однак вибір такого механізму обмежений необхідністю досягти можливого 
консенсусу – збереження балансу інтересів дитини (забезпечення її права на інформа-
цію), біологічних батьків (реалізація права на анонімність), а також третіх осіб, чиї права 
та інтереси можуть бути порушені (соціальні батьки, родичі дитини, родичі біологічних 
батьків). Наприклад, у постанові по справі «Каутцор проти Німеччини» Європейський 
суд з прав людини встановив, що держави зобов’язані розглянути питання про те, чи від-
повідає встановлення відносин з біологічним батьком найкращим інтересам дитини, на-
приклад, шляхом надання права на контакт з дитиною [10]. Таким чином, Європейський 
суд прагне в питанні встановлення батьківства врахувати не тільки інтереси біологічного 
батька, але й, перш за все,  інтереси самої дитини.

Деякі рішення Європейського суду з прав людини зачіпають питання встановлення 
батьківства і захист інтересів позашлюбних дітей. Наприклад, в рішенні «Калачова про-
ти Росії» заявниця оскаржила відмову російських судів встановити факт походження її 
позашлюбної дитини від біологічного батька на підставі експертизи ДНК. Суд вказав, 
що на сьогоднішній день аналіз ДНК є єдиним науковим методом точного встановлення 
батьківства конкретної дитини; і його доказова цінність істотно перевищує будь-які інші 
докази, представлені сторонами для підтвердження або спростування їх близьких відно-
син [11]. Таким чином, задовольнивши вимоги матері, рішення Європейського суду по-
сприяло забезпеченню права дитини на інформацію про її біологічного батька, вказавши 
реальний спосіб отримання такої інформації на підставі експертизи ДНК. 

В останні десятиліття, застосовуючи аналогію з таємницею усиновлення, науков-
ці ведуть мову про введення так званої «репродуктивної таємниці» – права на таємни-
цю інформації щодо реалізації репродуктивних прав [12, с. 246]. У такому випадку, в 
разі введення такої конструкції в законодавство, може бути порушення права дитини на 
отримання інформації про біологічних батьків, можливі біологічні зв’язки та генетичні 
хвороби. Наразі, така інформація є об’єктом захисту лікарської таємниці. У 2006 році 
Всесвітня медична організація наголосила: «У разі якщо дитина народжена за допомо-
гою донорства, необхідно заохочувати родини до відкриття дитині відповідного факту, 
незалежно від того, чи надає внутрішній закон право дитині на інформацію про донора» 
[4, с. 114].

Висновки. Таким чином, з огляду на зазначене, ми можемо дійти наступних вис-
новків. По-перше, право на інформацію про власне походження є важливим немайновим 
правом кожної дитини, незалежно від її віку, адже є ґрунтовним для збереження індивіду-
альності та сімейних зв’язків. Поняття індивідуальності дитини зазвичай застосовується 
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з прив’язкою до безпосередньої родини дитини, проте дитина має здібності підтримувати 
множинні зв’язки, і не може бути позбавлена права на інформацію про своє походження. 

По-друге, Конвенція про права дитини як основний міжнародний документ у галузі 
захисту прав дитини закріплює право дитини на інформацію про власне походження і 
зобов’язує держави-учасниці Конвенції поважати права дитини на збереження індиві-
дуальності, включаючи громадянство, ім’я та сімейні зв’язки. Лейтмотивом Конвенції 
є забезпечення найкращих інтересів дитини, однак Конвенція не визначає об’єктивного 
критерію щодо оцінювання інформації про походження дитини як такої, що буде слугу-
вати найкращим інтересам дитини, саме тому Конвенція покладає відповідальність за 
забезпечення найкращих інтересів дитини на національне законодавство. 

По-третє, держави – учасниці мають враховувати «м’яке міжнародне право» – норми 
та рекомендації щодо здійснення прав дитини, зокрема рекомендації Комітету з прав ди-
тини ООН щодо забезпечення доступу до інформації про своє походження. Одночасно, 
судова практика Європейського суду з прав людини надає більш детальні роз’яснення 
щодо застосування норм національного законодавства без порушення норм Конвенції, і 
відповідно, без неправомірного обмеження права дитини на інформацію про власне по-
ходження. 

Щодо можливості обмеження права дитини на інформацію про своїх батьків, Суд до-
пускає колізію між правом дитини на інформацію про своє походження і правами інших 
осіб на конфіденційність і на захист від втручання у їхнє приватне життя. Саме тому пе-
ред законом, що регулює вказані питання, має стояти мета досягнення балансу інтересів 
між правами дитини і її біологічних, соціальних батьків, їхніх родичів. На національно-
му рівні держави-учасниці Конвенції мають здійснити необхідні заходи для того, щоб вся 
наявна інформація про батьків дитини була збережена для можливості надання доступу 
дитині до такої інформації у разі необхідності, у слушний час.

Стосовно українського законодавства, ми можемо підсумувати, що законодавець 
приділив увагу деяким аспектам щодо реалізації права дитини на інформацію про власне 
походження, зокрема, після усиновлення дитини. Проте, неврегульованими залишають-
ся питання про забезпечення права дитини на інформацію про своїх батьків у випадку 
анонімного батьківства, при народженні дитини з застосуванням допоміжних репро-
дуктивних технологій, при сурогатному материнстві та використанні донора. Також у 
національному законодавстві відсутня конкретна норма, що вказує на право дитини на 
отримання інформації про своє походження і забезпечує механізм реалізації такого пра-
ва. Тому, для закриття цієї прогалини у законодавстві, правники користуються міжна-
родними нормами, в тому числі, нормою статті 7 Конвенції. Ми вважаємо, що внесення 
відповідних змін до сімейного законодавства України з метою приведення його до між-
народних стандартів у цій сфері дасть змогу забезпечити більш ефективний механізм 
реалізації права дитини на інформацію про власне походження. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА РЕБЕНКА НА ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ 

ПРОИСХОЖДЕНИИ
Резюме
В статье исследованы нормы международного права, которые закрепляют право 

ребенка на информацию о своем происхождении, в частности, нормы Конвенции ООН 
о правах ребенка. На основе анализа судебной практики Европейского суда по правам 
человека рассмотрена возможность правомерного ограничения права ребенка на инфор-
мацию о своем происхождении, с целью соблюдения баланса интересов участников со-
ответствующих правоотношений. Далее, рассмотрено закрепление права ребенка на ин-
формацию о своем происхождении в нормах Семейного кодекса Украины. В результате 
исследования сформулирован вывод о необходимости внесения изменений в семейное 
законодательство Украины, с целью приведения его в соответствие с международными 
стандартами в сфере защиты и обеспечения права ребенка на информацию о своем про-
исхождении. 

Ключевые слова: право ребенка на информацию о своем происхождении, детская 
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INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK OF THE 
IMPLEMENTATION OF THE CHILD’S RIGHT TO INFORMATION 

ON HIS/HER ORIGIN
Summary
The article examines rules of international law, which envisage the child’s right to 

information on his/her origin, in particular, the rules of the UN Convention on the Rights 
of the Child. Based on the analysis of the European Court of Human Rights case-law the 
possibility of the lawful restriction of a child’s right to information about his or her origin, 
with a view to maintaining a balance of interests of participants in relevant legal relations, is 
considered. Furthermore, emphasis is placed on the provisions of the Ukrainian Family code 
on the child’s right to information on his/her origin. Finally, it is concluded that Ukrainian 
family legislation needs amendments to align with the international standards in the area of 
protection and guarantee of the child’s right to information on his/her origin.

Key words: the child’s right to information on his/her origin, child`s identity, the 
Convention on the Rights of the Child, European Court of Human Rights.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     33’2019200

РЕЦЕНЗІЇ

DOI: https://doi.org/10.18524/2411-2054.2019.33.162074

О. В. Дзера, докт. юрид. наук, професор
член-кореспондент Національної академії правових наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
вул. Володимирська, 60, Київ, 01601, Україна

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ  
МАЛЬСЬКОГО МАРКІЯНА МАРКІЯНОВИЧА  
«МІЖНАРОДНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ПРОЦЕС:  

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»1

Актуальність теми, обраної для дослідження. Актуальність теми дослідження 
не викликає жодних сумнівів. Враховуючи сучасні темпи розвитку суспільного життя 
правова доктрина не може залишатися незмінною. Розвиток прогресивних інноваційних 
технологій останніх десятиліть буквально в геометричній прогресії пришвидшує темпи 
глобалізації та стирає кордони між державами. Цьому також сприяє поглиблення між-
народної та економічної співпраці між державами, в тому числі різноманітні об’єднання 
в економічні та політичні союзи. Поглиблення економічних, культурних, соціальних 
зв’язків між громадянами різних держав пожвавлюють і без того уже активну торгівлю, 
що як наслідок зумовлює також необхідність регулювання таких правовідносин, як на 
національному рівні, так і на міжнародному рівні.

Приведення до виконання судових та інших рішень є слабкою ланкою в системі 
права України. Наша держава стабільно входить до числа лідерів за кількістю звернень 
її громадян до Європейського суду з прав людини. За даними статистики, яка ведеться 
Міністерством юстиції України, левова частка таких звернень стосується систематичного 
невиконання судових рішень. Так, за 2016 рік Європейський суд з прав людини отримав 
18 150 заяв від українців, 65% яких стосувались невиконання рішень національних судів.

Особливі труднощі виникають на практиці з приведення до виконання рішень, 
пов’язаних з іноземним елементом. Адже, до звичних проблем додаються такі як труд-
нощі виконання рішення в іноземній валюті, неузгодженість порядку виконання рішень, 
винесених щодо кількох відповідачів, які знаходяться в різних юрисдикціях, неможли-
вість стягнення неустойки в розмірі визначеної рішенням без зазначення її остаточної 
«твердої» суми в арбітражному/іноземному рішенні, неможливість визнання проміжних 
судових актів тощо.

Загалом, сфера виконавчого процесу досліджувалася великою кількістю як ві-
тчизняних, так й іноземних вчених, завдяки чому в науковій думці вже сформовано 
певне уявлення про таку групу правовідносин, яку виділяють в окрему галузь пра-
ва і наукову дисципліну. Дослідженням питань в сфері транснаціонального торго-
вого права (lex mercatoria) також приділено увагу в правовій доктрині, зокрема, в ро-
ботах О. В. Аблезгової, М. Н. Богуславського, С. П. Коломацької, Н. А. Корсакової, 
О. О. Мережко. Проблематику виконавчого процесу досліджувало чимало науковців, 
серед яких Д. Г. Глушкова, Я. П. Горбунова, М. Р. Тарасова, С. Я. Фурса, С. В. Щербак та 
інші. Однак проблематика саме міжнародного виконавчого процесу є малорозкритою в 
міжнародній правовій думці, а у вітчизняній правовій доктрині залишається взагалі не-
дослідженою, що свідчить про новизну обраної теми дослідження. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сфор-
мульованих у монографії, визначається тим, що вони підтверджені певними науковими 

1 Мальський М. М. Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика : монографія / M. М. Мальський. – 
Дрогобич : Коло, 2019. – 470 с.
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доказами та результатами аналізу чинних норм права, а також емпіричними даними, і в 
цілому є переконливими.

Обґрунтованість положень даної монографії забезпечена відповідною джерельною 
базою, серед яких як наукові праці, так і нормативно-правові акти. Це свідчить про цілко-
виту достатність вивчення автором праць попередніх дослідників цієї та суміжних проб-
лем, та про те, що він належно орієнтується у тому, як вирішуються відповідні питання в 
зарубіжному законодавстві. Безумовним позитивом є критичний аналіз щодо ряду науко-
вих питань, що дозволило авторові навести нові вагомі аргументи на користь основних 
положень, які відстоюються в роботі.

Належним чином представлені в дисертації й емпіричні матеріали – матеріали кон-
кретних рішень судів та інших органів (посадових осіб), що ускладнені іноземним еле-
ментом.

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих 
у монографії. Методологія дослідження відповідає об’єкту та предмету монографії, 
виходячи із сформульованої в ній мети і завдань. Глибина та достовірність результатів 
дослідження базуються на застосованих загальнотеоретичних, загальнонаукових та спе-
ціальних прийомах і методах наукового пізнання, що дозволило достатньо глибоко і різ-
нобічно розкрити основні завдання дослідження.

У монографії автором висловлено та обґрунтовано ряд важливих наукових висно-
вків, пропозицій та рекомендацій, що дозволяє стверджувати, що сформульовані в моно-
графії наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру обґрунтованості 
та достовірності.

Характеристика ключових положень монографії. Вказана монографія є першим в 
Україні комплексним дослідженням міжнародного виконавчого процесу. 

Серед положень, які становлять наукову новизну, є розвитком теорії міжнародного 
виконавчого процесу, належно аргументовані і заслуговують на підтримку, на наш по-
гляд, слід відзначити такі:

– доводи автора про те, що для характеристики відносин з примусового виконання 
рішень судів чи інших органів (посадових осіб), ускладнених іноземним елементом, до-
цільним є використання терміну «міжнародний виконавчий процес», який має комплек-
сний характер, передбачає зв’язок правовідносин з примусового виконання рішень судів 
та інших органів (посадових осіб), ускладнених іноземним елементом відразу з кількома 
правопорядками, поєднує у собі публічно-правові та приватноправові складові та немож-
ливість класифікації таких відносин як суто національних;

– висновки про те, що сутність «іноземного елементу» як складової міжнародного 
виконавчого процесу полягає в наступному: участі у виконавчому провадженні хоча б 
однієї особи, яка є громадянином України і проживає поза межами України, іноземцем, 
особою без громадянства або іноземною юридичною особою; здійсненні виконавчого 
провадження щодо рішень судів чи інших юрисдикційних органів, винесених в інозем-
ній державі; необхідності вчинення виконавчих дій, повністю або частково, за кордоном 
у зв’язку з тим, що об’єкт, щодо якого слід вчинити виконавчі дії (наприклад, майно 
боржника), знаходиться на території іноземної держави; виконанні рішень міжнародних 
судових і несудових інституцій, компетенція яких визнана Україною, винесених щодо 
України, в тому числі на користь України та проти України;

– доводи про доцільність виокремлення із виконавчого процесу міжнародного ви-
конавчого процесу та надання йому статусу підгалузі останнього, який знаходиться у 
тісних міжгалузевих зв’язках з міжнародним цивільним процесом.

Автор належно обґрунтовує, які висунуті ним на захист положення є цілком новими, 
а які становлять подальший розвиток досягнень попередніх дослідників цієї проблеми.

Важливість одержаних автором монографії результатів для юридичної науки, 
правозастосовної та правотворчої практики та рекомендації щодо їхнього викорис-
тання. Висновки автора для науки і практики видаються значимими та правомірними. 
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Монографія містить нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності мають 
істотне значення для розвитку науки виконавчого процесу, цивільного та господарського 
права, а також забезпечують розв’язання цілого ряду практичних питань. Викладені в 
ньому наукові положення заповнюють ряд прогалин, які існували в теорії права, є осно-
вою для проведення подальших досліджень, вдосконалення практики правозастосування 
та юридичної освіти.

Дискусійні положення та зауваження до монографії. Позитивно оцінюючи в ціло-
му зміст монографії, необхідно визначити деякі зауваження критичного та дискусійного 
характеру щодо положень роботи. Вони стосуються спірних питань і потребують від ав-
тора додаткової аргументації.

1. Спірною видається пропозиція автора, що нормативні акти, які визначають за-
гальний (світовий, глобальний) порядок приведення та виконання рішень судів та інших 
органів (посадових осіб) представляють собою транснаціональний (глобальний) вико-
навчий процес. Цікаво було б почути наукові підходи до визначення терміну «транснаці-
ональний», а також інформацію щодо його застосування у науковій доктрині. Чи існує, 
на думку автора, транснаціональний виконавчий процес? Які нормативно-правові акти 
можна віднести до джерел такого виконавчого процесу?

2. Не до кінця розкритою є позиція автора, висловлена на підтримку зміни назви 
Закону України «Про міжнародне приватне право» та викладення його у такій редакції: 
Закон України «Про відносини з іноземним елементом». Доцільним би було наведення 
ширшого кола аргументів на користь своєї позиції.

3. Не можемо погодитися з доводами автора щодо необхідності на перше місце в 
ієрархії джерел міжнародного виконавчого процесу поставити загальновизнані наукові 
доктрини, які мають слугувати орієнтиром для систематизації джерел, наповнення певної 
галузі знань інформацією, включаючи ретроспективний аналіз, порівняльні досліджен-
ня, конструктивно-критичний аналіз внутрішньодержавного законодавства, складовою 
якого є й ратифіковані міжнародно-правові акти, а також судову і виконавчу практику. 
Так, наукова доктрина справді відіграє важливу роль у формуванні джерел права, проте 
до їх складу вона не належить.

В цілому, висловлені зауваження не впливають на достовірність основних положень 
і висновків рецензованої роботи М. М. Мальського, оскільки стосуються не загальної 
концепції монографії, а окремих моментів – дискусійних чи таких, які залишені автором 
поза межами тексту роботи. Вони не змінюють загальної позитивної оцінки монографії, 
а постають передумовою дискусії, яка дасть можливість автору глибше пояснити свої 
рішення, висновки та пропозиції.

Оцінка змісту монографії, її завершеність в цілому, оформлення. Монографія 
оформлена відповідно до встановлених вимог. Її зміст відповідає заявленій науковій 
спеціальності, отримані результати піддані апробації. Монографія є самостійною завер-
шеною роботою, що містить нові науково обґрунтовані результати проведених автором 
досліджень, які розв’язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для 
науки виконавчого процесу, цивільного та цивільного процесуального права України.

Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що вказана монографія «Міжнародний 
виконавчий процес: теорія і практика» відповідає вимогам, які висуваються до такого 
виду робіт та може бути рекомендована до опублікування.

Рецензія надійшла 25.03.2019 р.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Профіль журналу
1.1. Журнал Правова держава здійснює такі типи публікацій:
1. Наукові статті.
2. Короткі повідомлення.
3. Матеріали конференцій.
4. Бібліографію. 
5. Рецензії.
6. Матеріали з історії науки.
1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати тільки одну 

самостійну статтю.
1.3. Мова видання – українська, російська, англійська та німецька.
1.4. До редакції журналу «Правова держава» подаються:

1. Текст статті з анотацією, записаний на електронному носії в редакторі Word 
(кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтервали).

2. Резюме російською та англійською мовами. 
3. Колонтитул.
4. Рекомендація кафедри або наукової установи до друку.
5. Відомості про авторів.

2. Підготовка статті – обов’язкові складові
Оригінальна стаття має включати:
1. Анотацію – мовою оригіналу статті. 
2. Вступ та визначення актуальності теми.
3. Мету статті.
4. Постановку проблеми.
5. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
6. Виклад основного матеріалу.
7. Висновки.
8. Список літератури.
9. Резюме (російською та англійською мовами).
10. Ключові слова.

3. Оформлення рукопису.
Обсяг. Послідовність розташування обов’язкових складових статті
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них, анота-

ції, резюме, ключових слів, списку літератури) – не більше 20 сторінок, рецензій – до 3 
сторінок, коротких повідомлень – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються 
до журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування і розташування окремих складових наукової стат-
ті має бути такою: 

1. УДК – зліва над назвою статті.
2. Ініціали та прізвище автора (згідно з паспортом, український варіант), науко-

вий ступень, вчене звання, посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю); 

повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом, з поштовим 
індексом); телефон для співпраці з авторами. 

4. Назва статті, повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою (в межах 
9  повнозначних слів), містити ключові слова.

5. Анотація мовою оригіналу праці друкується перед початком основного тек-
сту після інтервалу 20 мм від лівого поля.

6. Під анотацією друкуються ключові (основні) слова мовою оригіналу статті. 
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7. Текст статті і список літератури. 
8. Резюме російською та англійською мовами включає: прізвище та ініціали 

автора, наз ву наукової установи, повну поштову адресу установи (за міжна-
родним стандартом, з поштовим індексом), електронну адресу автора, назву 
статті, текст резюме та ключові слова.

9. Рисунки, діаграми, таблиці разом з підписами та поясненнями розміщуються 
у тексті статті. Рисунки, діаграми подаються тільки чорно-білого кольору.

10. Стаття повинна бути підписана автором або авторами. 

4. Мовне оформлення тексту: термінологія, умовні скорочення, посилання
4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, 

особливо за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими тер-
мінологічними словниками). 

4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне 
скоротити, такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють в дужках. Наприклад: 
Нотаріальна палата України (далі НПУ). 

4.3. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квадратних 
дужках, арабськими цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку літератури, 
друга – сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад: [2, с. 55], [3, ст. 55] – 
якщо посилання на статтю закону.

5. Література
5.1. Список літератури друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він оформлю-

ється згідно з ДСТУ 7.1:2006 і повинен містити тільки назви праць, на які посилається 
автор. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку згадування. 

5.2. Назви праць у списку літератури оформлюються за правилами ВАКу згідно 
Постанови Президії ВАК України. Наприклад: для монографій слід вказати: прізвище, 
ініціали автора(ів), повну назву праці, місце видання, видавництво, рік видання, загальну 
кількість сторінок праці. Для періодичних видань: прізвище, ініціали автора(ів), назву 
журналу, повну назву праці, місце та рік видання, том і (або) номер, першу і останню 
сторінку статті. 

Наприклад: 
1. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія /  

О. І. Миколенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 335 с.
2. Ільєва Н. В. Питання взаємодії державних та недержавних органів з суб’єктами но-

таріальної діяльності / Н. В. Ільєва // Правова держава. – № 15. – 2012. – Одеса,  2012. –  
С. 45-53.

6. Анотація. Резюме. Колонтитул 
6.1. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) подається мовою оригі-

налу статті, містить не більше 50 повнозначних слів і передує (окремим абзацом) осно-
вному тексту статті. 

6.2. Резюме (короткий висновок з основними положеннями праці) подається двома 
іншими мовами (російською та англійською), кожне містить не більше 50 повнозначних 
слів і друкується на окремому аркуші.

6.3. Колонтитул (короткий, не більше 50 знаків, або скорочений чи видозмінений за-
головок статті для друкування зверху на кожній сторінці тексту праці) подається україн-
ською мовою разом з прізвищем та ініціалами автора на окремому аркуші.
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ГРАФІК ВИПУСКУ НОМЕРІВ ЖУРНАЛУ 
«ПРАВОВА ДЕРЖАВА» НА 2019 РІК

№ 
випуску

Початок 
прийому статей 

Закінчення 
прийому статей 

Друкована 
версія журналу

Електронна 
версія журналу

33 25.02.2019 25.03.2019 25.04.2019 15.04.2019

34 25.04.2019 25.05.2019 25.06.2019 15.06.2019

35 25.08.2019 25.09.2019 25.10.2019 15.10.2019
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До уваги авторів та читачів! 
Науковий журнал «Правова держава» з 2016 року 

виходить з періодичністю 4 рази на рік. 

Українською, російською, англійською та німецькою мовами 

Опубліковані матеріали відбивають позицію автора, 
яка може не збігатися з думкою редакції.

За достовірність фактів, статистичних даних та інших матеріалів 
відповідальність несе автор або особа, яка надала матеріал. 
Передрукування матеріалів допускається з дозволу редакції.
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