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ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ПРАВА І ДЕРЖАВИ

УДК 340.11

Б. С. Бачур, канд. юрид. наук, доцент
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова

Кафедра общеправовых дисциплин и международного права
Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина

ЛИЧНОстЬ В ПРАВЕ: В КОНтЕКстЕ сИНЕРГЕтИЧЕсКОЙ 
ПАРАДИГМЫ РАЗВИтИЯ

В статье рассматривается проблема соотношения права и человека на основе обоб-
щения научных знаний о праве и человеке в рамках интеграции научных дисциплин.

Ключевые слова: право как социальное явление, личность, права человека, аксио-
логия, дифференциация научных дисциплин, синергетика.

Постановка проблемы. Сложность и неопределённость роли права, правовой науки 
как ценности в условиях быстро изменяющихся политических, экономических отноше-
ний, предопределяют и несколько иное отношение к человеку как к безусловной ценнос-
ти. В связи с этим возникает необходимость в определении аксиологии права и челове-
ка в условиях современного развития нашего государства, в контексте синергетической 
парадигмы.

Анализ последних исследований и публикаций. Научным исследованиям проблем 
аксиосферы права, а также аксиологически-правовой проблематике человека в праве и 
роли синергетики для дальнейшего развития ряда гуманитарных дисциплин посвящены 
работы как украинских, так и зарубежных авторов, таких как: В.Д. Бандура, О.О. Бандура, 
В.А. Бачинин, В.С. Бигун, В.Г. Буданов, З.А. Добош, О.В. Грищук, В.М. Ершова-Бабенко, 
А.А. Мережко, А.Г. Мучник, Ю.Н. Оборотов, Л.В. Петрова, П.М. Рабинович, С.С. Сливка, 
В.И. Шкода, В.И. Цикин и ряд других.

Целью статьи является обоснование и введение в правовой оборот понятий «право» 
и «человек в праве», исследуя их в контексте синергетической парадигмы развития, по-
зволяющей обобщить научные знания о праве и человеке в рамках междисциплинарного 
подхода.

Изложение основного материала. В системе социально-гуманитарного знания тер-
мин «личность в праве» впервые появился в конце ХІХ – нач. ХХ века, особый интерес 
к нему возник после выхода в свет небольшой философско-правовой работы В. Маркова 
«Личность в праве» в 1907 году. В последние годы этот термин нашёл своё дальнейшее 
развитие в работах украинских правоведов и философов. 

Введение в научный оборот тех или иных понятий необходимо лишь тогда (и доказа-
тельством этому является становление и развитие научного знания), когда это прагматично 
оправдано, при этом, большое значение имеет их целесообразность и эффективность. 

Термин «личность в праве» или «человек в праве» был оправдан временем его появ-
ления, а то, что сегодня вновь возникла необходимость более пристально обратить на него 
внимание, говорит лишь о закономерной цикличности исторических событий. 

В последние годы в украинской научной литературе, в том числе и правовой, посте-
пенно складывается довольно своеобразный стиль научного мышления, но в то же время 
основанный на уже исторически сложившихся методологических нормативных и фило-
софских принципах, которыми руководствуются исследователи в характерных для нового 
века условиях. 

Исследуя проблему «личности в праве», необходимо исходить из многообразия 
философско-правовых подходов к рассмотрению данного вопроса и основываться, прежде 
всего, на том, что «синергетика обосновывает концепцию универсального эволюционизма, 
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снижает противостояние естественнонаучного и гуманитарного подходов к реальности» 
[1, с. 114].

По своей природе право принадлежит к числу достаточно сложных системно-
функциональных явлений. Право имеет множество граней, связей, определений и отноше-
ний и, выполняя различные функции, обладает сложной структурой. 

Естественно, что это даёт возможность подходить к его изучению используя, 
междисциплинарный подход, что и предполагает синергетика.

Сегодня право является объектом исследования не только юридических наук, но и мно-
гих других: философии, экономики, аксиологии, социологии, психологии и т.д. 

В конце ХХ века уже оформились основные концепции права, к которым относи-
лись: нормативистская, психологическая, социологическая, аналитическая, естественно-
правовая, реалистическая, феноменологическая и ряд других, но все эти концепции 
«объединяет признание в качестве основного признака права его способность регулиро-
вать поведение людей», далее А.В. Гарник подчёркивает мысль о том, что «определения 
права, включающие в себя «нормы», «регулированность», «человеческое поведение» ров-
но, как и «закон», «порядок», «свобода», «справедливость», «равенство», «общее благо» 
выполняют лишь функцию указателя на нечто, что мыслится в качестве права» [2, с. 19].

Сегодня, в очень сложный период развития нашего государства, возможно как ни-
когда раньше, актуальным является вопрос о «ценности права» и «ценности человека», 
используя для этого возможности синергетики. Новые цели подразумевают новый стиль 
мышления, который уже сегодня требует и новую «модель человека», приспособленную к 
быстро меняющимся условиям существования. 

Однако постановкой этого вопроса занимались представители не гуманитарной 
сферы, а математик Г.Г. Малинецкий, который в работе «Нелинейная динамика», опу-
бликованной в 2002 году, обратил внимание на то, что «модели человека», предлагавши-
еся гуманитарными науками, не применимы к нынешней реальности. Возникла реальная 
потребность использовать арсенал и методику естественных наук для анализа массово-
го сознания, задач социальной психологии, социологии, анализа и прогнозирования ин-
дивидуального и коллективного поведения. В кризисные периоды человек нуждается в 
предсказуемости права, основанного на рациональных и нравственных критериях, по сути 
универсальных для всех народов.

Потеряны, и возможно безвозвратно, многие традиции, характерные для Украины. 
О  том, какую роль играли и играют традиции, и какое значение они имеют как для самого 
человека, так и для развития права неоднократно говорит украинский учёный-правовед 
Ю.Н. Оборотов [3, с. 33].

Отношение к личности как к «ценности» во многом зависит от того, как он сам пони-
мает понятие «ценность».

На наш взгляд, на очень интересный момент обратила внимание И.В. Ершова-Бабенко, 
так, например, она отмечает, что потеря многих ценностных норм привела к нецелесо-
образности сохранения определенных семейных традиций. Так, если раньше в семьях 
одежда, утварь передавались по наследству, то сегодня эта традиция потеряна, а это в кор-
не изменило позицию человека к цепочке понятий «ценность», «бережливость», «сохран-
ность». В мышлении людей закладывается общий механизм разрушающего, агрессивного 
отношения, которое подсознательно переносится в жизнь. 

В итоге внимание личности чаще направлено на новизну и возможность «вписаться» 
в ситуацию, чем на смысл, на ценностную сущность, духовность ситуации и соответствие 
определённым этическим нормам [4, с. 54].

При таком отношении к своим корням происходит и «обесценивание» самого челове-
ка, ему очень трудно сформулировать свою жизненную позицию (особенно это характерно 
для молодёжи), трудно определить цель, к которой необходимо стремиться.

Проблема структуры личности и её становления в процессе индивидуального разви-
тия человека в современной науке рассматривается в рамках различных дисциплин, но 
если синергетический подход в данном случае не вызывает удивления, поскольку совер-
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шенно оправдан, то его применение к определению «ценности права» не получило доста-
точно широкого распространения, что, в свою очередь, говорит о синкретизме правовой 
культуры в обществе, которое уже очень сильно отличается от общества ХХ века в силу 
целого ряда причин. 

Одним из сложных вопросов применительно к определению понятия «ценность пра-
ва» – вопрос о том, является ли эта «ценность» привнесённой в право, или же право её и 
образует. На это обращают внимание такие учёные как: К.В. Горобец, В.С. Нерсесянц и 
ряд других, а в начале ХХ века об этом же писал и Б.Н. Чичерин. 

Что же ищет человек в праве? Вероятно, ответ на этот вопрос искали, и будут искать 
юристы ещё очень долго, поскольку однозначно ответить на него невозможно. 

Традиционный путь познания права – логико-аналитический: «точный логический 
анализ указывает нам пределы нашего разумения и не позволяет принимать пустые фанта-
зии за нечто действительное. Мы сущности вовсе не знаем; мы познаём только явления, а 
явления не дают нам ничего кроме ряда состояний, связанных законом последовательно» 
[5, с. 25].

Далее давая определение права, Б.Н. Чичерин пишет: «..субъективное право опреде-
ляется как нравственная возможность или как законная свобода что-либо делать или 
требовать. Объективное право – есть сам закон, определяющий эту свободу. Соединение 
обоих смыслов дает нам общее определение: право есть свобода, определяемая законом, 
но речь идёт только о внешней свободе, проявляющейся в действиях, а не о внутренней 
свободе воли, поэтому право есть внешняя свобода человека, определяемая общим зако-
ном» [5, с. 84].

Определение Б.Н. Чичерина наталкивает нас ещё на одну мысль о том, что само по-
нимание внутренней и внешней свободы в рамках одного общего закона необходимо, но 
невозможно. 

Мы живём в открытом информационном пространстве и хотим мы этого или нет, мы в 
своей общей массе всё же стремимся найти тот вариант социального поведения, который 
наиболее близок той социальной роли, которой мы вынуждены придерживаться.

Иногда она совпадает с действующими нормами права, а иногда и нет. Иными слова-
ми, в соответствии со своей социальной ролью мы готовы подчиниться закону, или ищем 
возможность этого не делать, но право всегда отражает реальный уровень общественного 
развития, через который оно не в состоянии перескочить.

Сегодня соотношение социального статуса и социальной роли воспринимается как 
один из аспектов свободы, и тот общественный строй, а следовательно и его правовая сис-
тема, который устраивает жёсткую фиксацию статуса личности и допускает различные 
ролевые проявления в пределах каждого статуса, является более свободным.

В рамках естественно-правовых учений, его определяющей чертой всегда было стрем-
ление связать единой идеей право и мораль, и именно в этом контексте рассматривать пра-
во как ценность, однако, как справедливо замечает В.С. Нерсесянц (цит. по К.В. Горобец) 
«..в праве и государстве применение ценностей философско-этического характера являет-
ся делом второстепенным. Наоборот, право образует собственные ценности, которые затем 
применяются и признаются в различных сферах жизни общества. Справедливость – кате-
гория и характеристика правовой, а не внеправовой (моральная, этическая, религиозная и 
т.д.). Более того только право и справедливость» [6, с. 19].

Рассуждая о природе человека, его «ценности» философ и правовед А.П. Куницын пи-
сал: «если человек может располагать своим поведением независимо от внешних впечатле-
ний, то он называется свободным. По силе этой способности он хочет состоять только под 
законами собственного разума и всякое другое законодательство допускает только тогда, 
когда оно проистекает из общих начал разума. Конечно, в его власти подчиниться законам, 
но тогда он отрицает своё собственное достоинство. Разум, предписывая воле правила, тем 
самым доказывает её свободу. Итак, свобода в отрицательном смысле есть независимость 
воли от чувственных понуждений, в положительном – способность последовать предписа-
ниям разума» [7, с. 415-416].
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Этой же мысли придерживается А.А. Мережко, характеризуя проблему воли в качестве 
основного смысла и философии, и права: «Проблема свободы воли представляет собой 
одну из ключевых проблем как всей философии вообще, так и философии права – в част-
ности. Без решения этой проблемы рассмотрение других философско-правовых проблем 
просто теряет какой-либо смысл, поскольку если мы отрицаем свободу воли, как таковую, 
тогда мы неизбежно приходим к выводу, что право в целом не имеет смысла и является 
излишним. Право логически проистекает из свободы и по своей сути обращено к свобод-
ной воле человека, являясь продуктом этой воли. ...Смысл права, как нам представляется, 
в том и состоит, чтобы содействовать развитию начала свободы в человеке и в обществе» 
[8, с. 60, 63].

В ходе наших рассуждений о «ценности права» и «ценности личности», мы привели 
уже не одно определение права, однако с конца ХХ века в научной литературе неоднократ-
но встаёт вопрос о существовании общего понятия права, «которое не должно быть синте-
зом различных правопониманий, но каждое из последних призвано служить противовесом 
другим» [9, с. 5].

Занимаясь данной проблемой, П.М. Рабинович справедливо обращает внимание на тот 
факт, что главной причиной «плюралізма праворозуміння є фактори, які коріняться у со-
ціальній неоднорідності суспільства, тобто у закономірному його поділі на різноманітні 
частини – нації, класи, професійні версти, ідеологічні угрупування тощо. Дається взнаки, 
ясна річ, і біологічний поділ людей (віковий, статевий). А такі соціальні і біологічні групи 
(спільноти чи об’єднання їхніх учасників) мають поряд із однаковими, загальносуспільни-
ми потребами й інтересами – також і свої специфічні неоднакові потреби та інтереси. Й 
цілком природним є те, що кожна соціальна чи біологічна група (в особі її індивідуальних 
чи колективних представників) схильна вважати правом насамперед таке явище, яке по-
легшує, а не перешкоджає задоволенню її потреб та інтересів» [10, с. 7].

Понятие «личность в праве» неизбежно приводит нас к необходимости осмыслить на-
сколько сегодня право готово понять личность, и насколько личность осознаёт то, что не-
зависимо от статуса находится в правовом поле. Возможность такого взаимного осознания 
того, что такая связь неизбежна во многом зависит от того, насколько общество в целом 
готово признать и ценность права, и ценность личности.

Необходимость синергетического подхода к решению данной проблемы диктуется, с 
одной стороны, возможностями синергетики, с другой – более детальном изучении права 
и человека.

Мы полностью разделяем точку зрения Ю.Н. Оборотова о том, что «современное 
индивидуализированное общество задаёт высокий уровень конфликтности бытия, пред-
определяя усиление значения права как средства разрешения конфликтов (конфликтное 
предназначение права)» [11, с. 45].

Психологически, комфортность жизни, иными словами «жить как тебе удобно», но 
при этом быть свободным и независимым, не укладывается в смысловой уровень право-
вого сознания, где есть право моё, но есть и право другого. Мы можем долго рассуждать о 
сущности права и его ценности, но в первую очередь если мы говорим о «личности в пра-
ве», то вполне понятно, что возникает вопрос об отношении человека к праву, как, и каким 
образом, возникает образ права как смысловой уровень правового сознания. 

Однако сегодня, возможно как никогда раньше, у молодого поколения даже не возни-
кает необходимости в понимании правовой реальности, но это только до тех пор, пока в 
результате правовой социализации возникает положительное эмоциональное отношение к 
ней, однако при деформации правосознания возникает отрицательное оценочное отноше-
ние к правовым нормам, ценностям, традициям – в принципе, ко всему тому, что важно не 
только для его личного развития, но и общества в целом.

Деформация правосознания всегда приводит к преступлению, поскольку для чело-
века в этом случае просто отсутствует та грань, через которую он не может и должен 
перешагнуть.
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Не требует и особого обоснования стремление современной науки понять поведение 
человека. Именно поэтому, как и предполагал Б.Г. Ананьев, теоретическое и практическое 
человекознание стало одним из главных центров научного развития. В этом плане посте-
пенно сформировались три главных направления: «во-первых, превращение человека в об-
щую проблему всей науки в целом, всех её разделов, включая точные и технические науки 
(особенно ярко это проявляется сегодня в рамках синергетической парадигмы (примеч. 
авт.); во-вторых, возросла дифференциация научного знания о человеке, специализация 
отдельных дисциплин и их дробление на ряд более частных учений; в-третьих, появилась 
тенденция к объединению различных наук, аспектов и методов исследования человека в 
различные комплексные системы. Принципиально новые возможности научного познания 
человека открылись с возникновением биофизики (включая молекулярную биофизику), 
биохимии и современного моделирования в биологии. 

Кибернетический подход к изучению человека как сложнейшей саморегулирующей-
ся и самонастраивающейся системы проложил пути математизации антропологии. Среди 
новых гуманитарных дисциплин, имеющих важнейшее значение для общей теории чело-
векознания, следует отметить эргономику, семиотику, аксиологию, а также целый ряд пси-
хологических дисциплин [12, с. 10, 15].

Следует признать, что мы живём в мире, полном противоречий и негативных явлений, 
которые тем или иным образом влияют на психику человека, однако именно этой проблеме 
в правовых дисциплинах уделено очень мало внимания, а ведь речь идёт о необходимости 
адекватного отношения человека к тем правовым установкам, которые приняты не только 
на законодательном уровне, но и обществом в целом.

В последние годы активно развивается такое направление в познании психики чело-
века как психосинергетика, как отмечает И.В. Ершова-Бабенко «понимание психики как 
гиперсистемы синергетического порядка попадает под действие известных и принятых 
законов, а также тех, которые к настоящему времени не получили определений, но уже 
понятно, что они есть. Иными словами, можно говорить о подтверждении тезиса о необ-
ходимости формирования целостного представления о психике и, соответственно, науки, 
предметом которой станет гуманитарно-естественнонаучное, синтезированное изучение 
психики человека» [4, с. 149].

Выводы. Реальные возможности использования синергетического подхода в 
гуманитарных дисциплинах, по сути, только в последние годы проявляются в работах, 
которые нуждаются в исследовании проблем в рамках различных дисциплин, что же ка-
сается непосредственно нашей темы работы, то для более глубокого рассмотрения поня-
тия «личность в праве» совершенно недостаточно сложения различных наук, изучающих 
отдельно понятие «личность» и понятие «право», поскольку каждая из наук обладает 
собственным понятийно-категориальным аппаратом и не может дать достаточно полной 
картины данного явления. Именно явления, так как отношение человека к существующе-
му в стране правопорядку или его отсутствию наиболее остро проявляется в кризисные 
периоды, но это сегодня не может быть объяснено на языке субъективно-эмоциональных 
переживаний, характерных для гуманитарных наук.

Молодёжь говорит на языке нового века и, говоря о личности в праве, следует иметь 
ввиду, что главный её советник – не родители, не государство или правительство, а сила 
свободных сетевых организаций, которые доминируют в её мышлении.

Следовательно, «личность в праве» сегодня – это уже другая личность, которая требует 
и нового правового статуса, признавая «ценность права» только в плане возможности раз-
решения конфликтов, которые неизбежно сама и создаёт.

Рассматривая возможность синергетического моделирования в гуманитарной сфере 
В.Г. Буданов отмечал, что на первом этапе проблема диагностируется и тогда видны все 
коммуникативные разрывы в её понимании разными дисциплинами [1, с. 115], которые, 
кстати, могут быть не только дисциплинами, а и различными концепциями, гипотезами, 
парадигмами и т.д.

Именно диагностированию данной проблемы и посвящена наша работа.
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КАтЕГОРіЯ ЮРИДИЧНОЇ ВіДПОВіДАЛЬНОсті:  
МЕтОДОЛОГіЧНИЙ АНАЛіЗ ПОНЯттЯ

Статтю присвячено методологічному аналізу поняття юридичної відповідальності 
як одного із складових елементів механізму дії права та за допомогою порівняльного 
аналізу досліджень щодо природи та сутності юридичної відповідальності запропоно-
вано власний підхід визначення цієї дефініції.

Ключові слова: право, свобода, обов’язок, правовідносини, юридична відпо-
відальність. 

Постановка проблеми. В правовій літературі й досі немає єдиної думки з приводу 
визначення поняття «юридичної відповідальності», і це створює об’єктивні труднощі при 
аналізі діючої правової категорії, адже юридична відповідальність є одним із ключових 
елементів правової системи суспільства і правове оформлення відповідальності знаходить 
свій прояв в цінності самого права, об’єктивній властивості, яка робить його одним із 
найефективніших регуляторів поведінки особи та суспільних відносин в цілому. Юридична 
відповідальність виступає засобом поєднання свободи та обов’язку, так як правова свобода 
нерозривно пов’язана із правовим обов’язком, інакше би вона перетворилась у свавілля 
[5, с. 67]. 

Юридична відповідальність є тією правовою категорією, яка постійно перебуває у 
динамічному розвитку, що залежить від світоглядної основи сучасного праворозуміння та 
множинності методологічних підходів [2, с. 10].

Досі триває дискусія про двоаспектність розуміння юридичної відповідальності та 
доцільність виокремлення її позитивного різновиду, можливість застосування на практиці. 
Дуже корисні та пізнавальні роботи ведуться у напряму висвітлення співвідношення 
юридичної відповідальності та законності, характеристики світоглядних засад, особ-
ливостей її застосування в цивільному, кримінальному, конституційному праві тощо. 
При цьому, при висвітленні тих чи інших проблем юридичної відповідальності автори 
використовують різні методологічні підходи, визначаючи юридичну відповідальність як 
засіб, як систему, як інститут або як форму державно-правового впливу [7, с. 24].

Практично невивченим до теперішнього часу є питання про те, чи можна розглядати 
юридичну відповідальність як міжгалузевий комплексний правовий інститут. Однак до 
сих пір відсутні обґрунтування становлення і розвитку зазначеного інституту, а також 
інституту юридичної відповідальності в єдності його ретроспективного і позитивного 
аспектів в структурно-функціональному плані, тобто через вплив зв’язків між 
структурними підрозділами, що входять до них. Це тим більш важливо, що наявність 
такого міжгалузевого комплексного інституту юридичної відповідальності в системі права 
об’єктивно передбачає законодавче оформлення у вигляді відповідного нормативного 
акту. Законодавчого впорядкування вимагають і більш дрібні міжгалузеві комплексні 
інститути ретроспективної юридичної відповідальності, наприклад інститут майнової 
відповідальності [9, с. 4]. 

Ознайомлення з юридичною літературою, присвяченою проблематиці юридичної 
відповідальності, свідчить про те, що досліджуване нами поняття тлумачиться науковцями 
по-різному: як застосування; як правові відносини; як юридичний обов’язок; як політико-
правовий стан; як несприятливі наслідки тощо. Ці та інші питання є досить актуальними 
та свідчать про невирішеність вищевказаних питань.

© О. Д. Гринь, 2016
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ці питання не залишилися поза увагою 
провідних вітчизняних науковців, зокрема таких, як Л.В. Багрій-Шахматов, О.М. Ба-
линська, Ю.В. Баулін, P.В. Вереша, І.А. Сердюк, О.О. Дудоров, М.Й. Коржанський,  
Л.І. Ка лєніченко, О.М. Костенко, І.В. Касницький, В.О. Меркулова, В.О. Навроцький, 
Н.М. Оніщенко, М.І. Панов, Б.Г. Розовський, І.Я. Соловій, В.В. Станіне, В.Я. Тацій,  
М.І. Хавронюк, Є.Ю. Подорожній та багато інших. 

Мета статті полягає в аналізі відпо відальності як фундаментальної характеристики 
правової категорії з точки зору методологічного аналізу та запропонуванні власного 
підходу до його визначення, яке б відповідало сучасним потребам розвитку вітчизняної 
юридичної науки.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи юридичну відповідальність, неможливо 
відмежуватись від поняття соціальної відповідальності як родового поняття, адже 
юридична відповідальність – один із її видів, і серед науковців майже немає заперечень 
щодо класифікації юридичної відповідальності як виду соціальної відповідальності [3, 
с.  23]. О.П. Чирков з цього приводу зазначає, що відповідальність являє собою об’єктивно 
необхідне явище, що існує як обов’язковий прояв упорядкованості суспільних відносин, 
воно відображає об’єктивну необхідність узгодження поведінки суб’єктів соціального 
спілкування. Соціальна відповідальність обумовлюється необхідністю підпорядковувати, 
координувати і коригувати у процесі спільної діяльності дії кожного з діями інших, 
приватний інтерес погоджувати із загальним [6, с. 7].

М.А. Краснов відзначає, що в «чистому» вигляді, поняття соціальної відповідальності 
на практиці не існує, вона проявляється тільки через складові – моральну, політичну, 
юридичну та інші. Щодо юридичної відповідальності, то з розвитком суспільства 
очевидним стала поява соціального регулятора – тобто, правових норм. Формування 
права як особливого виду соціальних норм неможливе без існування держави, відповідно, 
без апарату публічної влади, однією з функцій якого є забезпечення реалізації правових 
норм. Відповідальність, яка нерозривно пов’язана з появою у суспільстві правових норм, 
закріплених у законах, є особливим різновидом соціальної відповідальності, що отримала 
назву юридичної відповідальності [3, с. 23]. 

В.Л. Федоренко та Ю.П. Сурмін також характеризують юридичну відповідальність 
як різновид соціальної відповідальності, зміст якої передбачає негативну реакцію на 
правопорушення (делікт) і протиправну поведінку або діяльність суб’єктів (фізичних і 
юридичних осіб), які їх скоїли, з боку держави і суспільства та застосування державою до 
деліктоздатних суб’єктів відповідних санкцій [6, с. 9], але, на думку І.А. Сердюка, з цим не 
можна цілком погодитись, адже деліктоздатна особа, котра неналежним чином виконала 
свої договірні зобов’язання (а, по суті, вчинила правопорушення), вправі добровільно, без 
втручання державних органів відшкодувати завдані збитки, тобто виконати додатковий 
юридичний обов’язок, який складає зміст правовідновлючої юридичної відповідальності 
[8, с.31].

За думкою Є.Ю. Подорожного, говорячи про юридичну відповідальність як про 
самостійне явище, також не можна не враховувати той факт, що вона є похідною від 
соціальної відповідальності, виступає окремим специфічним проявом останньої [6, с. 7], 
при цьому, юридична відповідальність відрізняється від соціальної відповідальності 
формальною визначеністю, обов’язковим дотриманням правових норм, державним 
контролем за їх виконанням, застосуванням до правопорушника державного примусу, 
запобіганням правопорушенням та охороною правопорядку. Таким чином, вона забезпечує 
охорону особистих, соціальних благ та гарантує застосування інших охоронних правових 
інститутів [3, с. 24].

У правознавстві пропонується багато визначень поняття «юридична відповідальність». 
Утім, якщо не зважати на зовнішні відмінності у різних формулюваннях даного поняття, 
можна визначити кілька підходів до його бачення. Так, залежно від того, суб’єктивний 
(особистісний) чи об’єктивний (суспільно-державний) компонент покладається в основу 
визначення поняття «юридична відповідальність», одні правники говорять про неї як 
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про обов’язок особи зазнати для себе певних, визначених законодавством, негативних 
наслідків за вчинення протиправних дій. Наприклад, В.М. Горшеньов писав, що юридична 
відповідальність є визнана державою здатність особи (громадянина, установи, органу 
держави, посадової особи тощо) звітувати про своє протиправне діяння і зазнавати на 
собі заходів державно-примусового впливу у формі позбавлення благ, які безпосередньо 
їй належать [6, с. 8]. З аналогічних методологічних позицій розглядає юридичну 
відповідальність й інший російський науковець В.В. Лазарєв, вважаючи, що юридична 
відповідальність – це обов’язок особи зазнавати певних позбавлень державно-владного 
характеру, передбачених законом за скоєне правопорушення. Схожу точку зору висловлює 
й Л.А. Луць, вказуючи, що юридична відповідальність – це передбачений нормативно-
правовими приписами обов’язок правопорушника зазнати негативних юридичних наслідків 
за вчинення правопорушення. Також і П.М. Рабінович пропонує розуміти юридичну 
відповідальність як закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний 
обов’язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому 
належать. 

У свою чергу, інші дослідники розуміють юридичну відповідальність як обов’язок 
держави вжити до суб’єкта, який порушив норми діючого законодавства, відповідні заходи, 
зокрема застосувати передбачені законом санкції [6, с. 9]. Тобто, юридична відповідальність 
в цьому аспекті розглядається як явище об’єктивного права: це передбачені санкціями 
норми права, забезпечені можливістю застосування державного примусу несприятливі 
наслідки особистого, майнового чи організаційного характеру, яких відповідний суб’єкт 
права зазнає за вчинене правопорушення (порушення суб’єктивних прав) і які процесуально 
закріплені в передбаченому законодавством порядку [4, с. 36]. Таку ж думку має і С.П. 
Погребняк і, на наш погляд, теоретично обґрунтованим та універсальним поняттям цієї 
правової категорії (з точки зору обов’язку держави вжити до суб’єкта, який порушив 
норми діючого законодавства, відповідні заходи, зокрема застосувати передбачені законом 
санкції) є саме це визначення юридичної відповідальності.

Але, при такій інтерпретації фактично ототожнюється юридична відповідальність із 
санкцією, державним примусом. Юридична відповідальність, на думку С.М. Олейникова, – 
«це передбачені нормами права і здійснювані в правових відносинах у процесуальному 
порядку уповноваженими державою суб’єктами засоби державного примусу до особи, яка 
вчинила правопорушення, що тягне для неї обов’язок зазнавати несприятливих наслідків 
особистого, майнового або організаційного характеру, вид і міра яких передбачені 
санкціями правових норм» [8, с. 33].     

І.М. Сенякін, поряд з іншими науковцями, розуміє юридичну відповідальність як 
правовідносини та зазначає: юридична відповідальність, що виникає за правопорушення і 
є правовими відносинами між державою в особі її спеціальних органів і правопорушником, 
на якого покладається обов’язок зазнати відповідних несприятливих позбавлень та 
наслідків за скоєне правопорушення, за порушення вимог, які містяться в нормах права. 
С.О. Комаров підкреслює, що юридична відповідальність є виконанням правопорушником 
обов’язків на основі державного примусу, правових відносин, що виникають між державою 
та особою, на яку покладаються обов’язки зазнати несприятливих наслідків і позбавлень 
за вчинене правопорушення [2, с.11].

М.І. Абдуллаєв дійшов також висновку, що юридична відповідальність у широкому 
розумінні слова є правовідносинами між державою в особі її певних органів і суб’єктами 
права, що відповідають перед суспільством і державою за точну та добросовісну реалізацію 
передбачених нормами права і звернених до них відповідних вимог, приписів [8, с. 31].

Хоча вчені прямо не вказують на різновид правовідносин, які виникають з факту 
вчинення правопорушення між державою в особі її певних органів і суб’єктами права, 
котрі відповідають перед суспільством і державою за точну та добросовісну реалізацію 
передбачених нормами права і звернених до них відповідних вимог, очевидним є той 
факт, що функціональне призначення таких правовідносин охоронне [8, с. 32]. Однак, на 
думку І.А. Сердюка, пов’язувати юридичну відповідальність лише з правоохоронними 
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відносинами методологічно не зовсім коректно, адже вона може здійснюватися і в межах 
регулятивних правовідносин, що є характерним для галузей приватного права [8, с. 32]. І з 
цим важко не погодитись.

Методологічний аналіз визначень досліджуваного поняття дає підстави для 
ствердження про те, що юридична відповідальність є складним багатогранним явищем 
правової дійсності, а тому комплексне уявлення про означений феномен може бути 
отримано лише в результаті його багатоаспектного розгляду під кутом зору теорії 
реалізації норм права юридична відповідальність є застосуванням санкцій охоронних 
норм права (для штрафної юридичної відповідальності) або ж добровільним виконанням 
додаткового юридичного обов’язку (для правовідновлюючої юридичної відповідальності); 
в аспекті теорії правовідносин юридичну відповідальність варто розглядати, по-перше, 
як правоохоронні відносини, що виникли з факту правопорушення між державою в особі 
її судових і правоохоронних органів та особою, винною у його вчиненні, а, по-друге, як 
юридичний обов’язок правопорушника зазнати позбавлення певних цінностей, що йому 
належали; під кутом зору реакції держави на факт вчинення правопорушення та подальшого 
впливу на поведінку винної особи, юридичну відповідальність необхідно розуміти як 
здійснювані уповноваженими державою суб’єктами заходи державного примусу до особи, 
котра вчинила правопорушення [8, с. 34].

Існує бачення юридичної відповідальності як встановлені чинним законодавством 
негативні наслідки скоєного правопорушення, настання яких викликає гарантовану 
можливість уживання до винної особи заходів державного примусу [1, с. 7], і на це також 
треба звертати увагу при дослідженні категорії «юридична відповідальність».

Юридична відповідальність розглядається як відповідальність за минуле (негативний 
аспект) та за майбутнє (позитивний аспект). Зміст негативного аспекту юридичної 
відповідальності визначається наслідками за соціально шкідливі діяння, позитивний же 
аспект юридичної відповідальності виходить з правомірності діяння та є найбільш бажаною 
формою відповідальності в суспільстві. Однак, велика кількість науковців відверто ігнорує 
цю, принципово важливу, позицію і визначає юридичну відповідальність однобічно, не 
розкриваючи повністю при цьому багатоаспектності її змісту, а отже, і функціонального 
призначення [2, с. 14].

Соціальна роль юридичної відповідальності, як і права в цілому, визначається тим, що 
найчастіше саме наявність відповідальності за ті або інші антисуспільні вчинки спонукає 
людей до певного (позитивного) варіанту поведінки. В даному випадку вона виступає в 
якості стимулу правомірної поведінки й антистимулом – вчинення правопорушень [1, с. 3]. 

Висновки. Проаналізувавши сформовані в юридичній літературі погляди на природу, 
сутність та зміст такого правового явища, як юридична відповідальність та підсумовуючи 
викладене, вважаємо за необхідне відзначити наступне:

1. Згідно з проведеним нами аналізом, треба підсумувати, що серед науковців поши-
реними є три підходи до розуміння юридичної відповідальності: винятково у негативному 
аспекті; у єдності двох аспектів – негативного та позитивного; в аспекті сприйняття як 
цілісного правового явища з різними формами реалізації.

2. Юридична відповідальність визначається дотриманням обов’язків або право-
порушенням, заохоченням, схваленням або покаранням, засудженням, обов’язком зазнати 
несприятливі наслідки.

3. В результаті проведення методологічного аналізу поняття «юридичної відпо-
відальності», можна зробити висновок, що під цією категорією варто розуміти 
здійснюваний у межах правовідносин добровільно, або за рішенням спеціальних органів 
держави, юридичний обов’язок особи, яка вчинила правопорушення, зазнати відповідних 
несприятливих позбавлень та наслідків особистого, майнового та організаційного 
характеру, міра яких передбачена санкціями правових норм. 

4. Загалом, як випливає із результатів нашого дослідження, актуальність проблематики 
юридичної відповідальності виходить з потреб переосмислення шляхів розвитку правової 
системи України, окремих галузей законодавства, зміцнення режиму законності та 
підвищення рівня правової культури.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016 15

Юридична відповідальність стимулює правомірну поведінку, сприяє вихованню у 
населення поваги до закону і права, його сприйняття в суспільстві і відповідно є істотним 
чинником формування правової держави в Україні.

список літератури
1.  Бєлая Л.В. Удосконалення інституту юридичної відповідальності як фактор формування демократичної, 

соціальної, правової держави [Текст]: Автореф. дис. на здобут. наук. ступ. канд. юрид. наук / Л.В. Бєлая // 
Київ . – 2009. – 23 с. 

2.  Зелена І.В. Юридична відповідальність: підходи до розуміння [Текст] / Зелена І.В.  // Повітряне і космічне 
право. – К., 2012. – № 2 (23). – С. 10-15. 

3.  Іванова О.І. Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності [Текст] / О.І. Іванова // 
Вісник Академії адвокатури України. – 2012. – Число 3 (25). – С. 21-26. 

4.  Калєніченко Л.І. Юридична відповідальність як явище об’єктивного права [Текст] / Л.І. Калєніченко // 
Право і Безпека. – 2016. – № 2 (61). – С. 31-37. 

5.  Козенко Ю.О. Юридична відповідальність як діалектика категорій «правова свобода» та «правовий 
обов’язок» в поведінці особи [Текст] / Ю.О. Козенко // Наукові записки НаУКМА. – 2012. – Т. 129: Юри-
дичні науки. – С. 65-67. 

6.  Подорожній Є.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «юридична відповідальність» [Текст] / 
Є.Ю. Подорожній // Вісник ХНУВС. – 2014. – № 3 (66). – С. 6-15. 

7.  Свиридюк Н.П. Юридична відповідальність у механізмі правового регулювання [Текст] / Н.П. Свири-
дюк // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2011. – № 4(21). – С. 24-27. 

8.  Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична відповідальність» 
[Текст] / І.А. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 30-35. 

9.  Чирков А.П. Ответственность в системе права [Текст]: Учебное пособие / Калинингр. ун-т. – Калининг-
рад, 1996. – 77 с. 

 Стаття надійшла 25.11.2016 р. 

О. Д. Гринь, канд. юрид. наук, доцент 
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Кафедра общеправовых дисциплин и международного права

Французский бульвар, 24/26, Одесса, 65058, Украина 

КАтЕГОРИЯ ЮРИДИЧЕсКОЙ ОтВЕтстВЕННОстИ: 
МЕтОДОЛОГИЧЕсКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯтИЯ

Резюме 
Статья посвящена методологическому анализу понятия юридической ответствен-

ности как одного из составляющих элементов механизма действия права и, с помощью 
сравнительного анализа исследований относительно природы и сущности юридической 
ответственности, предложен собственный подход определения этой дефиниции.
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CATEGORY OF LEGAL LIABILITY: A METHODOLOGICAL ANALYSIS 
OF THE CONCEPT

Summary 
The article is devoted to methodological analysis of the concept of legal responsibility as 

one of the constituent elements of the law and with the help of a comparative analysis of the 
mechanism of action studies on the nature and scope of legal liability prompted own approach 
to determine this definition. 
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ПОНЯттЯ тА ОЗНАКИ ПіДЗАКОННИХ  
НОРМАтИВНО-ПРАВОВИХ АКтіВ

Здійснюється аналіз поглядів науковців щодо визначення ознак підзаконного 
нормативно-правового акту. Досліджуються вузький і широкий підходи щодо розуміння 
відповідної дефініції. Пропонується авторське трактування зазначеного поняття.

Ключові слова: нормативно-правовий акт, дефініція, сутнісні ознаки, юридична 
природа, юридична сила нормативно-правового акту.

Постановка проблеми. Значення підзаконних нормативно-правових актів (НПА) по-
лягає насамперед у тому, що вони дозволяють конкретизувати правове регулювання сто-
совно тих чи інших суспільних відносин на підставі, для виконання та у відповідності до 
законів. Їх прийняття розвантажує законодавчий орган, сприяє оперативному нормативно-
правовому регулюванню органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на нові 
явища та процеси суспільного життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визначення поняття, основних ознак, 
класифікації, порядку прийняття підзаконних НПА активно досліджують українські 
(Г.  Василевич, О. Петрушин, Є. Гетьман, Л. Горбунова, О. Дмитрик, О. Скакун, Ю. Ничка, 
В. Хропанюк, М. Цвік, Ю. Шемшученко) та зарубіжні (В. Бабаєв, О. Бек, А.  Галімов, 
А.  Гусєв, О. Демидова, О. Карноухова, А. Кокоурова, І. Крамський, В. Лисенко, 
А.  Міцкевич, Н. Рязанова, А. Смирнова, Н. Сільченко, А. Шебанов) науковці. Проте у на-
уковій літературі до цього часу висловлюються неоднозначні думки з приводу окремих 
аспектів дослідження підзаконного НПА, недоліків під час його впровадження, що зумов-
люється недосконалістю теоретичного формулювання дефініції, його місця і ролі у системі 
українського законодавства. 

Метою цієї статті є дослідження поняття та ознак підзаконного НПА на предмет до-
цільності його визначення. 

Виклад основного матеріалу. У науковій літературі немає однозначного розуміння 
дефініції НПА. Поняття НПА є предметом дослідження в першу чергу представників за-
гальнотеоретичної правової науки – теорії держави і права, а також представників інших 
галузей права. Терміни «правовий акт», «нормативно-правовий акт», «нормативний акт» 
вживаються найчастіше як синоніми. На думку В. Косовича, з якою ми погоджуємося, тер-
мін «правовий акт» потрібно застосовувати як загальне та родове поняття [1, с. 275]. Його 
видовими поняттями є нормативний акт і нормативно-правовий акт. Якщо нормативний 
акт більшість науковців розуміють як підзаконний акт, то нормативно-правовий акт (як 
узагальнююче поняття) трактується і як закон, і як підзаконний акт, про що зазначається у 
ЗУ «Про нормативно-правові акти» від 18.11 2009 р. № 1729-VІІ [2]. 

До підзаконних нормативно-правових актів цим Законом віднесено: 1) постанови 
Верховної Ради України; 2) укази Президента України; 3) постанови Кабінету Міністрів 
України; 4) накази, розпорядження, рішення міністерств та інших центральних органів ви-
конавчої влади, накази їх територіальних органів; 5) накази, постанови, розпорядження 
інших органів державної влади, які відповідно до законодавства є суб’єктами нормотво-
рення; 6) постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 7) постанови Ради мі-
ністрів Автономної Республіки Крим; 8) накази міністерств та інших республіканських 
органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим; 9) розпорядження голів місце-
вих державних адміністрацій; 10) рішення місцевих референдумів; 11) рішення місцевих 
рад та їх виконавчих комітетів; 12) розпорядження сільських, селищних, міських голів, 
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голів районних у містах, районних, обласних рад. Пункт 4 статті 6 Закону встановлює, 
що складовою частиною нормативно-правових актів можуть бути правила, порядок, ре-
гламент, статут, положення, інструкція, які мають однакову юридичну силу з нормативно-
правовими актами, що їх затверджують [2]. 

До підзаконних НПА відносять ще й локальні нормативно-правові акти, які визнача-
ються як розпорядження керівників державних і громадських організацій (у вигляді нака-
зів та інструкцій), прийнятих у межах їх повноважень та регулюючих їх службову і трудову 
діяльність [3, с. 349]. Науковці висловлюють різні погляди щодо віднесення локальних 
актів до нормативних. О. Карнаухова вказує, що: по-перше, їм притаманні загальні для всіх 
НПА ознаки, а саме: це документи, які мають письмову форму і відповідні реквізити; вони 
виходять від компетентних суб’єктів правотворчості; містять правові норми, що закріплю-
ють приписи загального характеру та за їх допомогою регулюються суспільні відносини; 
по-друге, як підзаконним актам, локальним НПА притаманні ознаки, загальні для підза-
конних НПА: прийняття компетентним органом або повноважною посадовою особою з 
питань їх відання; по-третє, вони мають і окремі відмінні риси, зумовлені особливостями 
локальної правотворчості, їх суб’єктами є адміністрація організації, закладу, підприємства 
(у більшій мірі) та представницькі органи працівників (у меншій мірі) [4, с.9-10]. С. Бошно 
схвалює ідею щодо особливого статусу актів організацій та їх диференціації від норма-
тивних актів та вважає, що нормативним є тільки той акт, який поширюється за межі ор-
ганізації чи підприємства, в іншому випадку він є внутрішньо організаційним, окрім того, 
організація чи підприємство не є органами влади і тому не можуть приймати НПА [5, с.13, 
15]. Вважаємо, що локальні акти є підзаконними нормативними актами, але серед останніх 
повинні мати особливий статус, виходячи із того, що вони не поширюються за межі того 
органа, яким вони прийняті.

О. Скакун окремо виділяє відомчі акти як підзаконні нормативні акти (указ, інструкція, 
нормативний наказ та ін.), що видаються у межах компетенції того чи іншого органу ви-
конавчої влади (міністерства, відомства, комітету) який містить вторинні (похідні) норми, 
що розкривають і конкретизують первинні норми, приймаються на їх підставі, спрямовані 
на їх виконання [6, с. 337]. У науковій літературі зазначається, що відомчі акти приймають-
ся у випадках, коли в межах сфери відання міністерства, відомства, комітету: а) нечітко, 
лише у загальних рисах, визначені права і обов’язки суб’єктів; б) є прогалини у певних 
аспектах взаємовідносин суб’єктів; в) прямо доручено законом (указом, постановою, роз-
порядженням) видати акт для конкретної норми закону [7, с. 728]. Відомча правотворчість 
є об’єктивно не замінимою в силу своїх наступних позитивних якостей: 1) гнучкості, яка 
дозволяє регламентувати ті аспекти суспільних відносин, які виявилися надто конкретни-
ми для рівня узагальнення законодавця; 2) оперативності, швидкості реагування на вини-
каючі проблеми й нові соціальні потреби; 3) безпосереднього спілкування відомства, яким 
прийнятий акт і проблем, які потребують свого вирішення; 4) наявності спеціальних знань 
і спеціального досвіду у розробників правового акту; 5) нормативними актами відомств 
організується виконання законів. Водночас, відомча нормотворчість має і негативні риси, 
це: односторонність і обмеженість заходів нормативного регулювання [8]. 

Отже, аналізуючи законодавчий і науковий перелік видів підзаконних нормативно-
правових актів можемо зробити висновок про відсутність суперечливих позицій, але його 
неповність. У вищезазначеному Законі потрібно вказати, що підзаконні НПА можуть ви-
даватися як спільні акти, тим більш, що у практичній нормотворчості прийняття таких 
спільних актів є ефективним, так як допомагає об’єднати і зосередити зусилля та засоби 
органів виконавчої влади на вирішенні спільних завдань. 

Визначення поняття підзаконного НПА, як і іншого будь-якого поняття, здійснюється 
науковцями із врахуванням його ознак. У науковій літературі називається різний їх пере-
лік. Так, В. Кулапов до ознак правової норми відносить: 1) державно-владний характер; 
2) загальнообов’язковість; 3) представницько-зобов’язуючий зміст; 4) формальну визна-
ченість, яка передбачає структурно-логічну завершеність і точність; 5) неоднозначність 
викладу припису, зовнішнє вираження в офіційному акті; 6) забезпеченість норми права 
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економічними, інформаційними та іншими ресурсами держави, включаючи можливість 
державного припису [9, с. 252]. 

В. Лисенко, І. Крамський, Н. Рязанова вказують на такі ознаки НПА: офіційний ха-
рактер, вольовий зміст, ієрархічність, нормативність, прийняття (видання) уповноваженим 
органом у рамках відповідної процедури, об’єктування в установленій законом формі, на-
явність певної структури, регулювання суспільних відносин, гарантованих примусовою 
силою держави [10, с. 208]. 

Різниця у визначенні ознак НПА, у тому числі й підзаконного, залежить від того, які 
його ознаки науковці вважають істотними, суттєвими, невід’ємними, характеризують його 
найбільш повно. Науковцями визначаються ознаки, які є загальними і для закону, і для під-
законних НПА. 

До загальних ознак правотворчої діяльності Ю. Ничка відносить: створення, зміну, 
припинення, систематизацію нормативно-правових приписів, здійснених уповноваженим 
правотворчим суб’єктом; прийняття у послідовному процесі, що складається з послідов-
них стадій, регламентованих нормами права; фіксування результатів діяльності у зовнішніх 
формах (джерелах) права; до спеціальних – предмет правотворчого підзаконного регулю-
вання, який зумовлюється основними функціями правотворчого суб’єкту та його компетен-
цією; конкретизацію або деталізацію законодавчих приписів нормативно-правовими при-
писами; оперативність та спрощеність процедури; диференціація правотворчих процедур 
у залежності від різновидів підзаконної правотворчої діяльності; формування нормативно-
правових приписів нормативно-актним (одностороннім), договірним, прецедентним спо-
собом; різні форми зовнішнього виразу та юридичну силу [11, с. 47]. 

Загальні і спеціальні ознаки підзаконного НПА виділяє Є. Гетьман. Його позиція з цьо-
го питання дещо інша. Загальними ознаками підзаконних НПА він називає: 1) офіційний 
письмовий документ, який видається уповноваженим органом; 2) їх властивість містити, 
змінювати або скасовувати норми права; 3) створення у встановленому законом поряд-
ку; 4) наявність загального, не персоніфікованого характеру, неодноразове застосування; 
створення із застосуванням певних правил нормотворчої техніки; 5) обов’язковість до ви-
конання забезпечується державою через можливість застосування засобів примусового 
характеру. До спеціальних ознак НПА: 1) видання офіційного письмового документу орга-
ном виконавчої влади; 2) можливість містити, здійснювати зміну, скасування норм права 
у підзаконних НПА нижчої юридичної сили; 3) створення у більш спрощеному порядку; 
4) наявність підзаконного характеру; 5) створення із застосуванням спеціальних засобів 
нормотворчої техніки із застосуванням виразів «на виконання закону», «на підставі зако-
ну» тощо [12, с. 97]. На наш погляд, науковцю варто було б зазначити у цьому переліку як 
спеціальну ознаку предмет підзаконного правового регулювання, який зумовлюється, як 
вірно називає Ю. Ничка, компетенцією суб’єкта підзаконної правотворчості. 

Висловлені погляди заслуговують на увагу із врахуванням того, що у науковій літературі 
нерідко некоректно визначаються загальні та спеціальні ознаки підзаконного нормативно-
правового акта. Так, загальними ознаками НПА МВС України, вказує В. Ковальська, є: 
1) його державно-владний характер, обов’язковість до виконання, юридична природа; 
2) підзаконний характер, що не означає «меншу» обов’язковість НПА для учасників пра-
вовідносин; 3) прийняття в односторонньому порядку та імперативність; 4) обов’язковість 
виконання НПА як для адресатів, так і для безпосередніх виконавців; 5) вольовий характер 
НПА МВС України; 6) спрямованість НПА МВС України на створення певного правового 
результату; 7) видання НПА МВС України у вигляді письмового юридичного документу; 
8) прийняття НПА з питань, що відносяться до компетенції МВС України або при делегу-
ванні нормотворчих повноважень; 9) видання НПА МВС України з дотриманням визначе-
них, офіційно встановлених процедур, які передбачають порядок підготовки проекту, його 
обговорення, експертизу, затвердження та інше [13, с. 240]. На наш погляд, зазначені озна-
ки підзаконного НПА одночасно є і загальними і такими, що характеризують нормативно-
правову діяльність МВС України. 
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Розглянемо такі суттєві ознаки НПА як підзаконність, юридичну природу, юридичну 
силу, його зміст, сферу дії та деякі інші. 

На перше місце серед суттєвих ознак НПА поставимо підзаконність. Всі нормативні 
акти за критерієм первинності-вторинності поділяються на закони і підзаконні акти. 

Щодо юридичної природи НПА відзначимо, що у науковій літературі ми зустрічаємо 
різне роз’яснення цього терміну. О. Злобін обґрунтовує тезу про те, що юридична при-
рода підзаконних НПА – це збірна характеристика, яка включає в себе наступні елементи: 
1)  суб’єктів підзаконної правотворчості; 2) властивість підзаконності НПА; 3) межі здій-
снення підзаконного регулювання; 4) правові підстави прийняття підзаконного норматив-
ного акту; 5) види і форми підзаконних нормативних актів; 6) характеристику сфери право-
вого регулювання підзаконних нормативних актів [14, с. 9]. 

На думку А. Кокоурової, юридична природа правових актів виконавчих органів відо-
бражає волю тих органів, які їх прийняли. За допомогою НПА воля органу виконавчої вла-
ди отримує офіційну документальну письмову форму та загальнообов’язковий характер. 
Владна сутність правових актів органів виконавчої влади полягає у тому, що їх виконання 
і дотримання забезпечується спеціально створюваними і застосовуваними державою засо-
бами та інститутами, а також державним примусом. Невиконання вимог НПА регіональ-
них органів державної влади призводить, вказує автор, до застосування державою консти-
туційної, адміністративної, кримінальної та іншої відповідальності [15, с. 24]. 

Правові акти носять вольовий державний характер, направлені на захист інтересів 
держави і досягнення національних цілей. Про державність, державну волю, як ведучі 
ознаки НПА, зазначають О. Бек, А. Галімов, Е. Колесніков, А. Міцкевич, В. Невінський, 
А.  Черданцев, Ю. Черданцев, А. Шебанов та інші дослідники. Зокрема Л. Морозова від-
мічає, що «... приписи норм права не є побажанням або порадою, як діяти у тій чи іншій 
ситуації, а владними приписами, обов’язковими для кожного, хто підпадає в сферу дії цієї 
норми, при цьому держава встановлює правомірність і неправомірність» [16, с. 176]. 

Підзаконний НПА як офіційний письмовий акт-документ ґрунтовно досліджується 
С. Алексєєвим, Є. Гетьманом, Л. Горбуновою, С. Івановим, М. Мотузовим та А. Малько, 
О.  Скакун, М. Хропанюком та іншими науковцями, які одностайні у своїх поглядах щодо 
його визначення як акту компетентного органу державної влади, який видається на підста-
ві, на виконання та у відповідності закону для його подальшої конкретизації та розвитку. 

Юридична природа підзаконних НПА виражається через їх законність. У підзаконній 
правотворчості зустрічаються такі порушення, які ведуть до визнання підзаконних НПА 
недійсними через невідповідність принципу законності, а саме: невідповідність змісту 
НПА обсягу повноважень того органу, що його прийняв; некоректне визначення понять 
і термінів; порушення порядку підготовки та прийняття НПА; відсутність законодавчих 
вимог щодо форми НПА; прийняття НПА у супереч сутності його загальних положень, 
нерідкими є випадки не внесення змін до підзаконних НПА у разі внесення змін до закону 
або прийняття нового закону та інші.

О. Шопіна стверджує, що юридична природа юридичного акту розкривається також 
через сферу дії, зміст і форму, в якій виражається акт. Під сферою дії нею розуміються межі 
дії НПА, встановлені державою, під формою – документ, який має встановлені законом 
реквізити, відсутність хоч би одного із них свідчить про дефектність документу і зумовлює 
його недійсність [17, с. 34]. 

У правовій літературі наводиться різне розуміння змісту правової норми. Під ним ви-
значають – сукупність юридичного формулювання його головної цілі й зумовлених ним 
завдань, правових засобів їх досягнення, визначення суб’єктів, їх права і обов’язки, роз-
рахунок необхідних для реалізації акту потрібних ресурсів, просторові і тимчасові харак-
теристики дії акта, його місце серед інших актів і їх співвідношення [18, с. 3]. На наш по-
гляд, більш доцільне є визначення змісту норми наведене М. Кельманом і О. Мурашиним: 
«зміст правової норми визначається об’єктивною природою того виду суспільних відносин, 
на впорядкування яких вона спрямована. Він формується під впливом соціального досвіду 
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регулювання, рівня загальної і правової культури, орієнтацій держави та інших факторів. 
Тому зміст норми в основному визначається змістом регулюючих відносин [19, с. 236]. 

Юридична природа нормативно-правового акту тісно пов’язана із його юридичною 
силою, вона зумовлюється статусом в ієрархії органів виконавчої влади органу прийнят-
тя нормативно-правового акта. За юридичною силою види НПА розташовані таким чи-
ном: Конституція, закон, указ, постанова, декрет, наказ. НПА нижчої юридичної сили не 
може суперечити НПА, який має вищу юридичну силу, чи змінювати його чи скасову-
вати. Слушною є позиція Я. Романова, який зазначає, що НПА нижчих органів повинні 
бути відповідні НПА вищим органам; не підміняти один одного і можуть бути змінени-
ми або скасованими тільки тими органами, які їх видали, або вищими за них органами 
[20, с. 60]. Юридична сила підзаконного НПА допомагає вирішити проблеми, пов’язані із 
з’ясуванням того, який із підзаконних НПА повинен діяти у випадку якщо вони регулюють 
одну сферу суспільних відносин: діє той нормативний акт, який має вищу юридичну силу 
та прийнятий пізніше. Юридичну силу НПА, застерігає О. Дмитрик, не можна плутати 
із загальнообов’язковою силою НПА. «Різний ступінь юридичної сили актів не означає, 
що вони мають різний ступінь обов’язковості для суб’єктів фінансових відносин. Ступінь 
юридичної сили актів – це питання не більшої чи меншої обов’язковості їх виконання і за-
стосування, а питання взаємодії і супідрядності актів» [21, с. 105]. На сторінках наукових 
видань відсутня дискусія щодо визначення юридичної сили НПА, у цьому відношенні всі 
науковці мають однозначний погляд.

Аналіз численних визначень ознак НПА дозволяє зробити висновок про наявність ши-
рокого та вузького підходу до цієї дефініції. 

До вузького підходу віднесемо визначення, в яких до основних ознак підзаконного 
НПА відносять: прийняття його на підставі закону з метою конкретизації законодавчих 
розпоряджень та їх трактування або встановлення первинних норм [6, с. 489]; прийняття 
уповноваженими нормотворчими суб’єктами на основі і на виконання законів та які не 
суперечать закону [22, с. 286]; вказівка на підзаконний НПА як офіційний письмовий до-
кумент уповноваженого органу виконавчої влади, прийнятий у встановленому законом по-
рядку із застосуванням спеціальних засобів нормотворчої техніки [12, с. 98]; його різновид 
як нормативно-правових актів, які видаються органами публічного управління у межах їх 
законодавчо визначених повноважень, на основі та на виконання положень законів, у від-
повідності із ними, для їх подальшої конкретизації та розвитку [23, с. 77-78]. 

До широкого підходу віднесемо визначення нормативно-правового акту виконавчого 
органу державної влади як:

•  його прийняття внаслідок юридичної діяльності спеціально уповноважени-
ми правотворчими суб’єктами з метою створення, зміни, припинення, сис-
тематизації нормативно-правових приписів, спрямованих на організацію і 
забезпечення виконання тих нормативно-правових приписів, що закріплю-
ються у законах [11, с. 47]; 

•  офіційного одностороннього письмового акта-документа, який містить нор-
ми права та розрахований на неодноразове застосування не персоніфікова-
ним колом осіб, прийнятого (виданого) в установленому порядку органом 
виконавчої влади на підставі, на виконання і в межах компетенції, встанов-
леної законом та іншими нормативно-правовими актами, які мають більшу 
юридичну силу, для реалізації покладених на нього повноважень [15, с. 26]; 

•  виданого, з дотриманням встановленої законодавством процедури, МВС, 
або посадовою особою, яка виконує його обов’язки, в односторонньому по-
рядку підзаконного письмового документа, що має державно-владний харак-
тер, яким встановлюються, змінюються або скасовуються правові норми, що 
стосуються широкого кола осіб або окремих напрямків діяльності і розрахо-
вані на багаторазове застосування у сфері внутрішніх справ [13, с. 241]; 

Таким чином, у правовій літературі підзаконний НПА визначається неоднозначно, про-
те несуперечливо, на основі вузького чи широкого підходу. Більш доцільним, вважаємо, є 
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широке трактування підзаконного нормативно-правового акта, у якому повинні бути відо-
бражені сутнісні ознаки НПА, а саме: 1) офіційний характер, прийнятого (виданого) НПА; 
2) його прийняття уповноваженим органом в межах компетенції; 3) в установленому за-
коном порядку і формі; 4) у відповідності, на підставі та на виконання закону; 5) його нео-
дноразова дія; 6) поширення на не персоніфіковане коло осіб; 7) з метою оперативного та 
конкретного регулювання різних сфер суспільних відносин.

Висновки. Підводячи підсумок щодо характеристики галузевих НПА, відзначимо, що: 
визначення поняття НПА окремих галузей права здійснюється у відповідності до загаль-
ного поняття НПА; суттєвими ознаками цього поняття називаються: його офіційний ха-
рактер; прийняття уповноваженим органом; встановлена законом форма; для прийняття, 
зміни або відміни НПА; юридична сила; обов’язковість виконання; у більшості випадків 
у визначенні досліджуваного поняття науковці вказують на сферу застосування НПА, що 
конкретизує дефініцію.

Під підзаконним нормативно-правовим актом потрібно розуміти – офіційний односто-
ронній письмовий акт-документ, прийнятий (виданий) в установленому законом порядку 
і формі, уповноваженим суб’єктом в рамках його компетенції, з метою створення, зміни, 
припинення дії нормативно-правових приписів, розрахований на неодноразове застосуван-
ня не персоніфікованим колом осіб, на основі, для виконання і у відповідності із законом та 
для оперативного і конкретного регулювання різних сфер суспільних відносин.
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НОРМАтИВіЗМ ПРАВ ЛЮДИНИ КРіЗЬ ПРИЗМУ КАтЕГОРіЙ 
сУсПіЛЬНИХ і ПРАВОВИХ ЦіННОстЕЙ

Дана стаття присвячена осмисленню питання цінності прав людини, як юридич-
ної категорії. Автор використовує концептуальний підхід нормативної теорії та теорії 
правового інтересу для обґрунтування зазначеного твердження, посилаючись на нор-
мативну базу міжнародного права і судочинства Європейського Суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), а також актуальні вітчизняні нормативні положення. Робиться спроба 
виявлення ризиків і загроз для утвердження прав людини в Україні.

Ключові слова: права людини, правові цінності, ЄКПЛ, ЄСПЛ, маніпуляція.

Постановка проблеми. Сьогодні самоцінність прав людини як основоположної кате-
горії при творенні конституційного ладу країни у Європі і її законотворення є очевидним 
фактом. Але тлумачення цієї правової категорії є вельми розлогим. Почасти права людини 
тлумачаться крізь призму ідеологічних, світоглядних та інших ментальних особливостей 
суб’єкта. І тоді вони змішуються з поняттям суспільних та позаправових цінностей, але при 
цьому правовий смисл губиться в процесі ототожнення правових та моральних категорій.

Отже немає іншого шляху як визнати законодавчо закріплені права людини цінністю 
самою в собі, а подальше їх тлумачення в ширшому суспільному контексті не можуть бути 
виправдані культурною традицією даного суспільства в разі, коли цей процес носитиме 
звужувальний характер щодо прав людини як базової ціннісної категорії.

На сьогоднішній день в Україні публічний дискурс щодо прав людини переповнений 
різними ідеологічними конструктами в залежності від переконань апологета. В залежності 
від цього правам людини відводять те чи інше місце в шкалі правових цінностей, почасти 
забуваючи, що вони є наріжним каменем розбудови правової системи. На щастя це дебату-
вання поки що не має ширшого застосування в легальних текстах, але спроможне завдати 
значної шкоди в майбутньому під час правозастосування та судового правотворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На жаль, мусимо констатувати, що на 
сьогоднішній день у вітчизняній правовій науці є прогалина, щодо цілісної нормативної 
концепції прав людини, а також традиції філософсько-правових шкіл, котрі б обговорю-
вали засадничі підходи до цього питання. Здебільшого окремі дослідження є рефлексією 
на ті чи інші проблемні аспекти пов’язані з застосуванням практики ЄСПЛ. Позитивно 
вирізняється на загальному тлі систематична робота над даною проблематикою профе-
сора П.  Рабіновича. Зокрема його стаття «Практика Страсбурзького суду у справах проти 
України як чинник її законодавчих гарантій прав людини» опублікована у журналі «Право 
України» № 2 за 2015 рік є гарною спробою систематизації. Також актуально висвітлюють 
дану проблематику С. Добрянській, А. Коструба та Т. Дудаш. Серед закордонних авторів 
хочемо підкреслити роль концепцій німецьких правових шкіл Р. Алексі та Х. Кельзена, а 
також дослідження польського науковця Р. Анджейчука.

Мета статті. Нашою метою в цій статті є аргументовано довести, що права люди-
ни оформлені в нормативній матерії юридичного тексту, попри свою універсальність та 
первинність щодо нього, виступають базовим правовим інститутом і водночас цінністю, 
котрий стоїть на заваді зловживань не правовими, моральними категоріями під час захисту 
охоронюваного законом суспільного інтересу. 

У зв’язку з тим, що українське право грішить застарілими радянськими матеріаліс-
тичними підходами до розуміння прав людини вважаємо за доцільне показати недоско-
налість такого методологічного підходу та частково окреслити напрямки переосмислення 
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ціннісного позитивістського наративу щодо легально оформлених прав людини, на під-
ставі європейського досвіду і відповідно євроінтеграційного прагнення України в галузі 
законотворення. 

Виклад основного матеріалу. Починаючи від часів прийняття Загальної декларації 
прав людини 1948 року і переосмислення ролі індивіда в суспільстві після Другої світової 
війни життя і гідність людини були визнані найвищою цінністю і цей ціннісний вимір був 
поглиблений 4 листопада 1950 року із прийняттям Європейської декларації прав людини 
і основоположних свобод і створення зобов’язуючого механізму захисту у вигляді ЄСПЛ. 
Тобто права людини як цінність не є абстрактною категорією права, а стають реальною 
дійсністю в момент ототожнення з конкретною особою, як їх носієм і набувають матері-
алізованого вираження у санкції за їх порушення оформленому в конкретній юридичній 
нормі. Як стверджує професор Матіас Гердеген: «Європейський суд розуміє гарантії ЄКПЛ 
не лише як права захисту від втручання, а й виводить обов’язки захищати певні цінності». 
В свою чергу Україна ратифікувавши ЄКПЛ Законом від 17 липня 1997 року та надавши 
рішенням ЄСПЛ обов’язкової сили в Законі «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року зобов’язалась дотриму-
ватись цього ціннісного виміру прав людини.

Людиноцентричний підхід, що характеризує сучасне розуміння прав людини як цін-
ності ґрунтується на принципі «Будь-яке порушення прав людини – несправедливість, на-
віть якщо не кожна несправедливість порушує права людини» [12, с. 121]. Через викорис-
тання терміну несправедливість відбувається ототожнення прав людини також із цінністю 
соціальною, а отже найвищим суспільним інтересом стає їхній захист. Натомість нині в 
Україні існують дві, на нашу думку, системні маніпуляції:

– використання терміну «традиційні цінності» (що носить теоретичний характер);
– відсутність розуміння засадничої ролі прав людини при правозастосування.
Сьогодні в Україні дуже часто поняття суспільних цінностей підміняється поняттям 

«традиційні цінності». Це поняття прийшло до нас з Російської Федерації і є маніпуля-
тивною спробою витворення «альтернативної» правової дійсності щодо загальноєвропей-
ського контексту. Тим більше дивним це видається нам в Україні, де процес глобалізації 
був невід’ємною складовою частиною державотворення, попри перешкоди, останні двад-
цять п’ять років. Натомість в європейській традиції цінність прав людини самих в собі 
не викликає сумнівів, і саме шлях до їх формулювання і розглядається як традиція per se. 
Характерним є твердження Найджела Сімондса: «Думка про те, що наше концептуальне 
розуміння права повинно бути структуроване на підставі архетипів не вимагає ніяких 
зобов’язань перед дивною або багатою онтологією» [11, с. 58]. Саме поняття традиції – може 
трактуватися подвійно. Як традиція права або як культурний наратив народу (суб’єктивно 
тлумачений через позанаукове сприйняття), котрий немає нічого спільного з правом і не 
може містити юридично зобов’язуючого елементу. Щодо першого визначення, то окремо 
взята правова традиція не може не бути в еволюції відкидаючи архаїчні уявлення, за умови 
примату вищості міжнародного права над правом держави. 

З іншого боку, в українському правозастосуванні на практиці фактично відсутній 
підхід обґрунтування вироку чи рішення суду посилаючись на порушення права 
людини, а не лише порушеного права, тобто конкретного майнового інтересу, котрий 
суб’єктивно тлумачиться судом в залежності від суб’єктивної вигоди. Саме тому на 
сьогоднішній день 20,7 % справ, що перебувають на розгляді у ЄСПЛ походять з України 
і це є найбільшим показником. Згідно твердження і цитати наведеною Т. Фулей: «Як 
неодноразово зазначалося у практиці цього суду, наприклад, у п. 24 рішення 24 липня 
2007 року у справі Баранкевич проти Росії демократія є не просто основоположною 
особливістю європейського громадського порядку, але і сама Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод (далі – Кон венція) була розроблена метою сприяння 
ідеалам і цінностям демократичного суспільства та їх підтримки» [13, с. 99]. Додаткове 
підтвердження цієї позиції суду ми бачимо в справі «Мельниченко проти України» (заява 
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№17707/02): «Суд зазначає, що предмет та мета Конвенції вимагають, щоб її положення 
тлумачились та застосовувались у такий спосіб, щоб зробити її вимоги не просто теоре-
тичними або ілюзорними, але й практичними і ефективними» [7, п. 59]. Практичне право-
творення судом повинно спиратись на базі ціннісного виміру, котрим і є права людини в 
собі, давати максимально об’єктивну оцінку суспільним відносинам і саме права людини 
стають для нього умовою об’єктивності. Тобто навіть акт не може суперечити нормативно-
му принципу, як пише Х. Кельзен: «Норма вищого ступеня регулює акт, котрий виробляє 
норма вищого ступеня, або ж виконавчий акт, коли йдеться тільки про це; при цьому вона 
визначає не саму лише процедуру, а й, залежно від обставин, зміст норми, котру слід за-
провадити, чи виконавчого акту, що має бути здійснений» [10, с. 371].

В свою чергу законодавча база в Україні нині йде позитивним шляхом утвердження 
прав людини. Істотні позитивні зрушення в утвердженні прав людини як цінності відбу-
лись в останні роки після перелому суспільного мислення в ході Революції гідності. До 
позитиву можна віднести Указ Президента України Про затвердження національної стра-
тегії у сфері прав людини від 25 серпня 2015 року, загальна частина якої містять в собі 
теоретичні засади викладені нами вище. Зокрема в Загальній частині зазначено: «Стратегія 
спрямована на об’єднання суспільства довкола розуміння цінності прав і свобод людини, 
які захищаються на основі принципу рівності та без дискримінації, – а метою стратегії по-
ставлено, – забезпечення пріоритетності прав і свобод людини як визначального чинника 
під час визначення державної політики, прийняття рішень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування» [5, ч. 1, 2]. Тобто ціннісний вимір прав людини, при-
наймні формально, не викликає заперечень в Україні. Посилаючись на твердження про-
фесора Р. Анджейчука: «Під поняттям беззаперечних прав розуміють об’єктивні права, 
котрі ефективні erga omnes. Їх характерною особливістю є обов’язки, котрі накладаються 
на необмежене коло осіб, що провадить до беззаперечного їх дотримання» [8, с. 52]. І саме 
про це наголошується в Стратегії, адже вона скерована до суспільства загалом і до держав-
них органів зокрема.

З метою поглиблення засад Стратегії Кабінетом Міністрів України було прийня-
то Розпорядження від 23 листопада 2015 року Про затвердження плану дій з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Це також є частиною 
повноважень КМУ згідно статті 15 Закону «Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського Суду з прав людини», котра накладає на нього обов’язок вжиття заходів 
загального характеру. Оскільки ці заходи є різновидом санкції яка може накладатися рі-
шенням ЄСПЛ на державу відповідача в справі, то делегування цих повноважень настільки 
високій структурі є свідченням покладення цінності прав людини на належне їм місце в 
правовій системі України. Проте брак теоретичного розуміння дався взнаки одразу ж під 
час процесу прийняття Закону України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю 
України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з 
правом Європейського Союзу» від 12 листопада 2015 року. В ході парламентської дискусії 
лунали голоси проти, зосереджуючись на понятті сексуальної орієнтації і не розуміючи 
ціннісного виміру прав людини. Тобто категорія моральної оцінки постала вище прав лю-
дини – що є проявом показаної вище маніпуляції.

Висновки. З наведеного нами вище випливає, що нині в українській правовій думці 
немає достатнього усвідомлення прав людини, як правової цінності, що породжує теоре-
тичне і практичне нехтування даною юридичною категорією. У наслідок цього страждає 
гарантування прав конкретного індивіда, як носія і прав і наражає державу Україна на кон-
кретні санкції з боку ЄСПЛ.

Натомість в сфері законодавства ситуація є значно кращою, як випливає з наведеного 
нами аналізу норм. Такий стан справ може породжувати конфлікт в майбутньому. Через 
автоматичне запозичення з європейського права і виконання міжнародних зобов’язань у 
сфері прав людини без відповідного теоретико-правового осмислення їх значення не мож-
ливо буде досягти суспільної згоди щодо даного питання.
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Можливими виходами із ситуації, що склалася може бути: 1) Відкинення маніпулятив-
ного дискурсу у сфері прав людини. 2) Паралельні теоретичні дослідження впроваджувані 
разом з виконанням Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.  
3) Приведення практики судів України до згоди з принципом прав людини як цінності в 
собі.

Хочемо наголосити, що ситуація з утвердженням прав людини, як юридично значи-
мої цінності в Україні позитивно відрізняється від ситуації у решті країн Східної Європи. 
Сподіваємось, що наша держава і надалі залишиться локомотивом в цій галузі в своєму 
регіоні.
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НОРМАтИВИЗМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КАтЕГОРИЙ 
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Резюме
Данная статья посвящена вопросу ценности прав человека, как юридической кате-

гории. Автор использует концептуальный подход нормативной теории и теории право-
вого интереса для обоснования указанного утверждения, ссылаясь на нормативную базу 
международного права и правоприменения ЕСПЧ, а также актуальные отечественные 
правовые положения. Автор делает попытку выявления рисков и угроз для утверждения 
прав человека в Украине, как ценности во время создания теории практики права. А так-
же в широком смысле общественно правопонимания. 
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Summary
This article devoted to the question the values of human rights as a legal category. The 

author uses the conceptual approach of normative theory and the theory of legal interest to 
justify the using statement, referring to the normative base of international law and the legal 
practice of ECtHR, as well as current domestic legal regulations. The author makes an attempt 
to identify the risks and threats for the promotion of human rights in Ukraine, as a value at 
the time of creation of the theory and practice of law. Also in the broadest sense of the public 
understanding of law.
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ФУНКЦіЇ ПРАВОЗАстОсУВАННЯ: ОКРЕМі ПИтАННЯ
Стаття присвячена дослідженню функцій правозастосування як самостійного еле-

менту механізму цивільного правового регулювання. Розкриваються загальні та спеці-
альні функції правозастосування, окреслюються функції судового правозастосування та 
дисфункції правозастосування.

Ключові слова: правозастосування, функція, соціальна функція права, загально-
соціальна, спеціально-юридична, судове правозастосування, дисфункція. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку українського суспільства характери-
зується переосмисленням ролі правового регулювання суспільних відносин та виникнен-
ням високих вимог до цивільно-правового регулювання як до важливого засобу впливу 
держави на соціальні процеси за участю юридично рівних суб’єктів. Найбільш суттєві змі-
ни соціальної дійсності знаходять відображення у вітчизняній правовій системі у вигляді 
створення та провадження нових інститутів права інтелектуальної власності, особливостей 
правового регулювання неуречевлюваних об’єктів права власності, популярності різнома-
нітних непоіменових договірних зобов’язань між учасниками цивільних відносин тощо. 

Крім того, в Україні здійснюється черговий етап розробки системних змін у процесу-
альне законодавство в частині введення нових процесуальних інструментів, покликаних 
швидко та ефективно захистити порушені, невизнані чи оспорювані права учасників ци-
вільних відносин [7]. 

Тож, багатоманітність можливих варіантів, по суті, правомірної поведінки суб’єктів 
цивільного права у процесі здійснення своєї діяльності, направленість вказаних відносин, 
як правило, на задоволення приватних інтересів безпосередніх учасників конкретних 
цивільних правовідносин, що полягає у персональній матеріальній заінтересованості 
учасників цивільних правовідносин, визначили, на нашу думку, застосування у процесі 
врегулювання аналізованих відносин диспозитивного методу правового регулювання. 

Такий метод, у свою чергу, допускає широку наявність розсуду сторін у процесі моде-
лювання своїх взаємовідносин та наявність прогалин в цивільно-правовому регулювання, 
що мають бути подолані у правозастосовній діяльності спеціальними повноважними 
суб’єктами [4, с. 96].

Всі ці чинники загалом є певними юридичними засобами, які у сукупності є складовими 
різних елементів й стадій механізму цивільно-правового регулювання – від створення 
норми до її застосування спеціалізованими повноважними органами. Отже, питання про 
характер, особливості цивільно-правового регулювання суспільних відносин являє собою 
одну з актуальних проблем, в першу чергу, вітчизняної цивілістичної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне дослідження проблем меха-
нізму правового регулювання постійно перебувало у центрі уваги правової науки, 
зокрема з боку таких провідників вчених правників як С. С. Алексєєва, В. М. Горшеньова, 
В. В. Лазарєва, М. І. Матузова, М. І. Козюбри, П. М. Рабіновича, Ю. Г. Ткаченка, 
В. Н. Шабаліна, Л. С. Явича та багатьох інших правознавців. В Україні на монографічному 
рівні галузевої, у тому числі, цивілістичної та цивільно-процесуальної спрямованості, 
проблемам правозастосування присвятили наукову увагу Н. С. Кузнєцова, І. В. Спасибо-
Фатєєва, Л. В. Яроцький, Е. О. Мічурин, О. С. Погрібний, І.В. Жилінкова, С. С. Бичкова, 
А.  В. Каструба, Д. Д. Луспеник, С. В. Шевчук та багато інших вчених правників. 

Наслідком тривалої дискусії стало розроблення достатньо цілісної концепції розуміння 
механізму правового регулювання як системи різних форм і засобів юридичного впливу 
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держави на поведінку учасників суспільних відносин, що здійснюється в інтересах усього 
суспільства, на підставі якої ідеальні положення правових норм трансформуються в 
реальне суспільне життя. 

Одним із його елементів є правозастосування, яке характеризується своїми специ-
фічними функціями, завдяки яким воно впливає на динаміку цивільних відносин і що 
дозволяє констатувати його самостійність серед інших елементів механізму цивільного 
регулювання.

Таким чином, метою цієї статті виступатиме з’ясування методологічних засад поняття 
та функцій правозастосування як елементу механізму цивільно-правового регулювання та 
вироблення власних науково-практичних висновків.

Передусім зауважимо, що правозастосування може розглядатися під різними аспектами 
і кутами.

Виклад основного матеріалу. Так, у функціональному плані правозастосування є 
конкретним результатом правомірної реалізації правових наслідків, передбачених в нормах 
цивільного права. 

Право утворюється з метою втілення у соціальній практиці, досягнення тих цілей, 
на які розраховував законодавець, приймаючи, серед іншого, цивільно-правові норми. 
Регулятивна роль права не може здійснюватися шляхом видання нормативно-правових ак-
тів без зусиль людей та спеціальних органів, які забезпечують їх здійснення. Багатогранна, 
різнопланова діяльність фізичних і юридичних осіб, направлена на реальний вплив по-
ложень правових норм у суспільних відносинах, а також процес здійснення юридичних 
настанов у поведінці індивідуальних та колективних суб’єктів, традиційно іменуються у 
юридичній науці реалізацією права.

Ефективність норм цивільного права конкретної правової системи впливає на ефектив-
ність державного управління в цілому, а тому виступає засобом оцінювання ефективності 
функціонування держави, що реалізує політику у сфері регулювання цивільних майнових 
і особистих немайнових відносин. Отже, застосування цивільного закону обумовлено со-
ціальною природою діяльності, спрямованої на виконання функцій цивільного права. 

З соціальною природою пов’язане і суспільно-політичне значення застосування права, 
яке полягає у тому, що застосуванням права досягаються результати, визначені законодав-
цем при прийнятті нормативних правових актів. Усі процеси, що протікають в правовій 
дійсності, спрямовану на реалізацію соціальної функції права і несуть в собі зв’язок з со-
ціологічними закономірностями суспільного устрою і розвитку. 

Розкриття функцій цивільного правозастосування пов’язано з розумінням правозасто-
сування як складової управління державою. 

У такому разі правозастосування є засобом самоорганізації державної системи, який, 
в рамках впорядкування конкретних суспільних відносин застосування права, виступає 
як засіб впливу компетентних органів на інших осіб з метою організації їх поведінки і 
діяльності. Отже, за своєю соціальною природою застосування норм права являє собою 
державно-правовий метод втілення права в навколишнє життя [3, с. 33]. 

На сьогодні співставлення правозастосувальної діяльності з економічними і соціально-
політичними потребами суспільства стає першочерговим завданням. Реалізація суб’єктами 
права (насамперед фізичними особами) своїх прав і свобод не повинна завдавати шкоди 
інтересам держави, а держава, в свою чергу, повинна поважати і охороняти права і свободи 
громадян і порівнювати свою діяльність, в тому числі правозастосувальну, з їх інтересами 
і потребами. 

Соціально-політична природа застосування права проявляється в його функціях. 
Аналіз наукової літератури в цілому дає підстави для висновку, що загальне призначення 
застосування права є різноманітним. Водночас, головним чином воно пов’язано зі створен-
ням особливих правових актів, покликаних продовжити загальне нормативне регулювання 
і доповнити його індивідуальним піднормативним регулюванням, реалізованим в конкре-
тизації правового становища суб’єктів в конкретному суспільному відношенні. 

І. Я. Дюрягін розглядав правозастосування як спосіб державно-правового впливу на 
суспільні відносини і виділяв дві його основні функції – правозабезпечувальну і функцію 
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індивідуального (казуального) регулювання. Суть правозабезпечувальної функції полягає 
в тому, що застосування правових норм покликане забезпечити реалізацію даних норм, їх 
реальне втілення у фактичній поведінці суб’єктів [2, с. 3]. 

Разом з тим, в теорії права існували й інші позиції. Так, І. Б. Шахов критикує вказану 
класифікацію функцій правозастосування. В принципі, допускаючи можливість такого по-
значення функціональної характеристики, одночасно він зазначає, що І. Я. Дюрягін ста-
вить в один ряд різнорівневі ознаки. Крім того, сам термін «правозабезпечувальна», на 
думку І. Б. Шахова, обраний невірно, оскільки, по-перше, забезпечення права розуміється 
в широкому сенсі, а по-друге, правозабезпечення має спеціальне значення і використову-
ється законодавством для характеристики лише однієї з організаційних форм правоохоро-
ни [6, с. 58]. 

Дійсно, використання терміна «правозабезечувальна» не цілком точно виражає сут-
ність і призначення правозастосовчої діяльності в сучасному суспільстві. Мовне тлума-
чення подібного терміна означає, що мова йде про функції забезпечення права, тобто нор-
мативного припису. Насправді ж у процесі застосування забезпечується не право, а його 
реалізація. Крім того, сьогодні застосування права слід розуміти як особливу форму за-
безпечення його реалізації, так як забезпечення правореалізації є сутність правозастосов-
чої діяльності в будь-яких проявах і в цьому сенсі може бути застосована до будь-яких її 
функцій. 

Керівними функціями цивільного правозастосування є загальна (загальносоціальна) та 
спеціально-юридична. 

Загальносоціальні функції відображають зв’язок правозастосування з суспільними 
процесами, характеризують його як найбільш значущий засіб впливу на окремі соціаль-
ні сфери з урахуванням специфіки кожної з них. Можна виділити наступні загальносо-
ціальні функції застосування права: економічну, політичну, соціальну, екологічну тощо. 
Здійснення кожної з них більш тісно пов’язане з аналізом опосередкування застосування 
права факторами, що діють у відповідній сфері, дослідження яких знаходиться поза пред-
метом дослідження даного підрозділу [3, с. 36]. 

До основних спеціально-юридичних функцій слід віднести: пізнавальну функцію за-
стосування права, яка виявляється в основному на двох перших стадіях правозастосовчої 
діяльності; функцію індивідуального регламентування суспільних відносин, яка виявля-
ється на третій, заключній стадії застосування права; правонаділяючу і правоохоронну 
функції. 

Крім того, існують так звані «приховані», неявні функції правозастосування, такі як 
виховна і інформаційна. Правозастосування, як і в цілому правове регулювання, являє со-
бою процес управління за принципом зворотного зв’язку. У ході правозастосування на-
копичується інформація, що передається законодавцю, який її оцінює і вносить необхідні 
зміни до нормативно-правової бази. У цьому сенсі застосування права є найбільш ефектив-
ним і оперативним засобом виявлення запиту суспільних потреб в правовому регулюванні 
чи його зміні. Правозастосувач першим стикається в процесі здійснення своєї діяльності 
зі зміною суспільних відносин і на собі відчуває наслідки соціальної еволюції. Тому в су-
часних умовах при загальній тенденції посилення ролі застосування права в суспільстві 
важливого значення набуває його інформаційна функція. 

Цей аспект все частіше відзначається і в галузевих дослідженнях. Зокрема, А. А. Ге-
ра симова в статті «Інформаційна функція судової влади» пропонує не тільки поповнити 
перелік традиційних функцій судової влади інформаційною функцією, але і визнати її по-
стійний, самостійний характер [1, с. 11]. 

На постійно зростаючу роль інформації в суспільстві, необхідність і можливість за-
безпечення її доступності в демократичному суспільстві за допомогою діяльності органів 
виконавчої влади обґрунтовано вказує Е. С. Устіновіч [10, с. 9]. 

У роботах прихильників соціологічного підходу до аналізу застосування права можна 
зустріти виділення так званої дисфункції правозастосовчої діяльності, до якої належить 
формування і створення судами права в процесі правозастосування [5]. 
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Загалом, дисфункція у сфері судового правозастосування – це формування і створення 
судами права в процесі судової правозастосувальної діяльності. Справа в тому, що суд як 
орган, що застосовує право, чи не законодавець. Однак його тлумачення правової норми 
може в певних випадках досить легко перетворитися в формування права, тобто суд, не 
будучи офіційно законодавцем, проте, виявляється в його ролі. Разом з тим до дисфункцій 
судового правозастосування можуть бути віднесені і випадки, коли суд, не знаючи реаль-
ного життя, нехтуючи соціальним рухом, не вникаючи в істинний сенс соціально-правової 
ситуації, застосовує норму права, дотримуючись її буквального тексту. Таким чином, дис-
функція судового правозастосування може проявлятися по-різному. Але очевидним є те, 
що навряд чи правильно сприймати її дисфункцію судового правозастосування лише як 
негативне явище [8, с. 65].

На наш погляд, віднесення судової правотворчості до дисфункції правозастосування є 
сумнівною. Детальне з’ясування цього процесу виходить за межі заявленої мети і є пред-
метом дослідження наступних наукових публікацій. 

У рамках цієї статті лише зауважимо, що тлумачення судом чи іншим уповноваженим 
на застосування норми права органом є певним видом правотворчості і здійснюється шля-
хом «добудови» конкретної норми при її застосуванні компетентним органом. Сучасний 
період стрімкого розвитку суспільних відносин дозволяє констатувати об’єктивну немож-
ливість законодавця вчасно відреагувати належним правовим регулюванням. За умови 
правильного методологічного підходу, добудова права саме найвищим судовим органом, а 
не будь-яким компетентним органом не є шкідливим явищем. 

З цього приводу Андраш Томаш, абсолютно слушно називає дисфункцією правозасто-
сування саме дотримання правозастосувачем буквального тексту норми, нехтування рухом 
суспільних відносин при здійсненні правозастосування [9, с. 60]. 

При судовому правозастосуванні, окрім вище наведених виконуються: 1) основні 
функції: арбітражна, захисту прав і свобод людини і громадянина, правоохоронна, караль-
на функції та 2) факультативні, до яких належать: правоконкретизаційна (або індивідуаль-
ного правового регулювання), правовиконуюча, правороз’яснювальна, а також виокрем-
лює підфункції судового правозастосування [8, с. 63].

Таким чином, проблеми застосування норм права в контексті соціальної діяльності 
відрізняються різноманітністю і комплексністю. Видається, що ця проблематика стає все 
більш актуальною в зв’язку з розвитком державних функцій, вдосконаленням форм сус-
пільного контролю над правозастосовчою діяльністю. 

Висновки. Викладене дозволяє зробити ряд висновків. 
1) До основних спеціально-юридичних функцій правозастосування слід віднести: піз-

навальну функцію застосування права, яка виявляється в основному на двох перших ста-
діях правозастосовчої діяльності; функцію індивідуального регламентування суспільних 
відносин, яка виявляється на третій, заключній стадії застосування права; правонаділяючу 
і правоохоронну функції. 

2) При судовому правозастосуванні, окрім вище наведених виконуються: 1) основні 
функції: арбітражна, захисту прав і свобод людини і громадянина, правоохоронна, караль-
на функції та 2) факультативні, до яких належать: правоконкретизаційна (або індивідуаль-
ного правового регулювання), правовиконуюча, правороз’яснювальна, а також виокрем-
лює підфункції судового правозастосування

3) До неявних «прихованих», функцій правозастосування належать виховна і інфор-
маційна. Реалізуючи принцип зворотного зв’язку у ході правозастосування накопичуєть-
ся інформація, що передається законодавцю, який її оцінює і вносить необхідні зміни до 
нормативно-правової бази, оскілки правозастосувач першим стикається в процесі здій-
снення своєї діяльності зі зміною суспільних відносин і на собі відчуває наслідки соціаль-
ної еволюції. 

4) Тлумачення судом чи іншим уповноваженим на застосування норми права органом є 
певним видом правотворчості і здійснюється шляхом «добудови» конкретної норми при її 
застосуванні компетентним органом. Сучасний період стрімкого розвитку суспільних від-
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носин дозволяє констатувати об’єктивну неможливість законодавця вчасно відреагувати 
належним правовим регулюванням. За умови правильного методологічного підходу, до-
будова права саме найвищим судовим органом, а не будь-яким компетентним органом не є 
шкідливим явищем. 
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  ФУНКЦИИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ: ОтДЕЛЬНЫЕ ВОПРОсЫ
Резюме
Статья посвящена исследованию функций правоприменения как самостоятельно-

го элемента механизма гражданского правового регулирования. Раскрываются общие и 
специальные функции правоприменения, определяются функции судебного правопри-
менения и дисфункции правоприменения.
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ПОРіВНЯЛЬНИЙ АНАЛіЗ ісНУЮЧИХ ПіДХОДіВ ДО ПОНЯтЬ 
«ПРАВОтВОРЧістЬ» і «МЕХАНіЗМ ПРАВОтВОРЧОсті» 
Досліджуються погляди науковців з визначення поняття правотворчість, її озна-

ки, характерні риси. Розмежовуються поняття «правотворчість» та «нормотворчість». 
Аналізується дефініція «механізм правотворчості». 

Ключові слова: правотворчість, правотворення, праворозуміння, нормотворчість, 
механізм правотворчості.

Постановка проблеми. Оптимальне визначення будь-якого поняття сприяє вірному 
вибору предмета дослідження, з’ясування його істотних незмінних ознак. Неточне визна-
чення поняття зумовлює помилкове судження про те чи інше правове явище. Важливу роль 
для теоретичної і практичної діяльності щодо прийняття, зміни, відміни правових норм 
відіграє вірне тлумачення понять «правотворчість» і «механізм правотворчості». Водночас 
науковцями висловлюються різні думки щодо їх визначення, що потребує ґрунтовного до-
слідження цих понять. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В юридичній літературі висловлюються не-
однозначні погляди науковців щодо визначення понять «правотворчість» і «механізм пра-
вотворчості». Зазначену проблематику досліджують українські (Т. Дідич, О. Куракін, Ю. 
Коцан-Олинець, І. Онищук, Р. Радейко) та зарубіжні (А. Дербина, В. Сапун, А. Стеценко, 
М. Осипов, С. Синюков, В. Сирих) вчені. Правотворчість і механізм правотворчості роз-
глядаються як самостійні різнопланові правові явища. Водночас наукові дослідження щодо 
їх співвідношення відсутні.

Метою вказаної статті є дослідження наукових позицій щодо визначення понять 
«правотворчість», «механізм правотворчості» та їх розмежування.

Виклад основного матеріалу. Правотворчість є складним і різнобічним процесом, її 
роль та місце в системі правотворення активно розглядається вітчизняними та зарубіжни-
ми дослідниками, які з різних наукових позицій здійснюють усесторонній аналіз поняття, 
змісту, сутності, механізму його реалізації. 

Неоднозначною дефініцією є насамперед поняття правотворчості. В юридичній літера-
турі ми зустрічаємо різні погляди щодо її визначення. Найбільш загальним розумінням пра-
вотворчості є її тлумачення як діяльності держави з прийняття нормативно-правових актів, 
їх зміни та відміни. Наведемо декілька прикладів. Р. Радейко вважає правотворчість важли-
вою сферою державно-владної діяльності для створення, зміни, перегляду, чи скасування 
нормативно-правових актів [1, с. 82]; А. Міцкевич – як особливу форму чи вид діяльності 
держави, яка полягає у встановленні, зміні і відміні правових норм [2, с. 29]. Державний 
підхід до визначення правотворчості, під яким розумілося зведення державної волі в закон, 
висловлювали науковці радянського часу: Д. Керімов, А. Міцкевич, С. Поленіна, А. Нашиц 
та інші дослідники, які поділяли теорію позитивного (державного) права. 

Зауважимо, що теорія позитивного часу з кінця ХІХ ст. прийшла на зміну теорії при-
родного права. Взаємовідношення між природним і позитивним правом Т. Кашаніна визна-
чила таким чином: право природне – це право у загально соціальному розумінні, соціально 
виправдана можливість, свобода визначеної поведінки людей; позитивне право – це право 
в юридичному розумінні, затверджені або санкціоновані державою правила поведінки [3, 
с. 105]. На думку В. Шафірова, сьогодні потрібен інтегральний підхід до праворозуміння, 
не протиставлення різних концепцій права, а їх інтеграція, насамперед природного права і 
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юридичного позитивізму, створення природно-позитивного права [4, с. 518]. Ми погоджу-
ємося із зазначеним поглядом.

Сучасними науковцями погляд щодо монопольності держави на правотворення кри-
тикується за вилучення із правотворчої діяльності народної правотворчості; інших недер-
жавних органів; ототожнення правотворчості із законодавством. Водночас в юридичній лі-
тературі вказується на значну увагу науковців до інститутів громадянського суспільства та 
міжнародного співтовариства на тій підставі, що роль у правотворчій діяльності держави 
вже у достатній мірі досліджена. Хоча сьогодні принципово важливим є переосмислення 
ролі і місця правотворчої діяльності держави у співвідношенні з правотворчою діяльністю 
народу, суб’єктів громадянського суспільства, суб’єктів міжнародного товариства, що на-
ділені правотворчими повноваженнями; змісту і значення правотворчої діяльності держа-
ви на національному рівні та на міжнародному рівні; гармонізованість та збалансованість 
правотворчої діяльності держави та інших суб’єктів правотворчості; сфера правового ре-
гулювання, де має бути здійснена правотворча діяльність держави; статус актів правотвор-
чості, що є результатом правотворчої діяльності держави [5, с. 156-159]. 

Науковцями поняття правотворчості розглядається як: 1) форма правового регулю-
вання суспільних відносин; 2) вид соціальної діяльності та форма відображення правової 
дійсності; 3) спеціальна діяльність державних органів по виданню, зміні чи скасуванню 
правових норм; 4) процес творення права, який виходить за межі державного правового 
регулювання [6, с. 26]. В юридичній літературі правотворчість розглядається у двох аспек-
тах – вузькому: створення правових норм компетентним державним органом, і широкому 
розумінні: як процес пізнання й оцінки правових потреб суспільства і держави, формуван-
ня і прийняття правових актів уповноваженими суб’єктами в рамках відповідних процедур 
[7, с. 33]; дослідження суспільних відносин на предмет необхідності створення нового нор-
мативного акта або удосконалення уже діючого, підготовку проектів нормативних правових 
актів, обговорення подібних проектів [8, с. 16, 25]. 

Науковцями розглядається співвідношення правотворчості і правотворення, які тісно 
взаємодіють між собою. В. Афанасьєв вказує на таку відмінність правотворення: цей про-
цес починається з виникнення об’єктивно зумовленої потреби в юридичному регулюванні 
суспільних відносин; він є складним і різнобічним, здійснюється під впливом різних чин-
ників природно-географічного, економічного, політичного та іншого характеру і формуєть-
ся незалежно від волі законодавця; це об’єктивний процес, він починається до державного 
втручання. Виникаючи із різних соціальних норм, право стає правом у буквальному розу-
мінні тільки тоді, коли його визнає держава [9, с. 8]. А. Дербина підкреслює, що основи 
правотворення закладені в самих суспільних відносинах і в реальних потребах впливу на 
них правовими засобами; їх усвідомлення, формування на цій основі волі на регулювання 
відповідних відносин, узгодження інтересів різних верств населення, знаходження їх ба-
лансу, є необхідними складовими правотворчості [10, с. 153]. Аналогічні позиції займають 
Г. Назаренко [11, с. 107] та Н. Власенко [12, с. 415]. 

Отже, розглядаючи правотворчість як процес, науковці його метою визначають вста-
новлення загальнообов’язкових правил для регулювання суспільних відносин, а кінце-
вим результатом – прийняття нормативно-правових актів, які містять загальнообов’язкові 
правила поведінки. Правотворчість як завершальну стадію формування права розуміють 
С.  Алексєєв, А. Дербина, А. Мазуренко, Н. Матузов, А. Малько, В. Нерсесянц, В. Плавич, 
О. Попов та інші науковці. «Розуміння правотворчості як завершальної стадії формуван-
ня права передбачає, що сформовані у процесі правотворчості суспільні закономірності 
крізь призму правотворчості отримають найвищу ступінь своєї реалізації у суспільстві.» 
[6, с. 25]. 

Ознаками категорії «правотворчість» є те, що вона: 1) здійснюється державою, її 
суб’єктами, громадянським суспільством (народом); 2) полягає у створенні нових норм 
права або у зміні чи скасуванні чинних норм права; 3) здійснюється за тривалого право-
творчого процесу за спеціальною, законодавчо визначеною процедурою; 4) має конкретно-
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цільову спрямованість, бо регулює суспільні відносини у різних сферах (політичній, 
економічній, культурній, екологічній та інші) 5) зумовлюється суспільними потребами, 
вирішення яких є особливо необхідним в перехідний період українського суспільства. Так, 
серед актуальних на сьогодні видів правотворчості, вкажемо на правотворчість в еконо-
мічній сфері. Україна знаходиться у переході від тоталітаризму до демократії, в економіці 
є необхідним проголошення рівності усіх форм власності, роздержавлення власності, за-
хист підприємництва, малого і середнього бізнесу. Зазначене потребує створення нових 
правових норм, відповідно до нової економічної ситуації в державі, а політика інтегра-
ції України до ЄС – імплементації норм європейського економічного права, насамперед у 
енергетичній сфері.

В юридичній літературі вказується на такі характерні риси сучасної правотворчості як: 
- прогнозування (надає можливість передбачення майбутніх явищ, пов’язаних з наслід-

ками прийняття того чи іншого нормативно-правового акта; у сфері економіки прогнози 
включають кількісні показники і якісні характеристики розвитку економічної ситуації, еко-
номічної структури, інше [13, с. 532]); 

- планування (сприяє передбаченню правового регулювання основних і пріоритетних 
напрямів суспільних відносин; встановлює першочерговість і послідовність прийняття 
нормативно-правових актів; попереджає дублювання у їх прийнятті); 

- правовий моніторинг (спостереження за процесом розвитку конкретних галузей пра-
ва, розвитком юридичних інститутів, що входять до галузі; дії окремих норм права; методів 
правового регулювання тощо [14, с. 42]);

- правова експертиза (правова оцінка мети і завдань, форми, структури, предмету регу-
лювання нормативно-правового акту, його відповідності Конституції України. Проведення 
правової експертизи нормативно-правових актів щодо їх відповідності до чинного законо-
давства здійснюється Міністерством юстиції та територіальними управліннями юстиції. 
Її складовою частиною є проведення експертиз, які безпосередньо пов’язані з адаптацією 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу:

- на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950  р.; 
з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини; положенням чинних міжна-
родних договорів) [15, с. 291]. 

Правотворчість не можна ототожнювати з законотворчістю, нормотворчістю, право-
творенням, які, з одного боку, тісно між собою пов’язані, з іншого, – є цілком самостійни-
ми явищами. Нерідко зазначені поняття тлумачаться таким чином: законотворчість ви-
знається діяльністю із створення законів, нормотворчістю прийнято називати діяльність 
із створення підзаконних актів. Законотворчість і нормотворчість є складовими частинами 
правотворчості, яка є діяльністю із створення правових актів взагалі. 

На думку С. Синякова, розмежовувати правотворчість і нормотворчість потрібно інак-
ше: під час правотворчості здійснюється створення права як складного і цілісного соці-
ального інституту у всіх його характеристиках і проявах, від зародження ідеї у зв’язку 
із виявленням потреб у правовій регламентації до вступу цього акта в силу; правотворча 
діяльність охоплює вивчення, аналіз суспільних відносин, виявлення необхідності їх за-
конодавчої регламентації, прогнозування і планування, прийняття рішення про підготовку 
нормативного акта; під час нормотворчості – створюються правила поведінки в рамках 
підзаконних нормативних правових актів. Отже поняття правотворчої діяльності є більш 
широким, так як включає не лише правотворчий зміст, а й інформаційне, юридично-
організаційне забезпечення та інші аспекти [8, с. 27]. Правотворчість є частиною право-
творення, яке О. Скакун визначає, як форму виникнення і буття права у широкому право-
вому полі: до правотворчості, поряд із нею, у вигляді правотворчості, післяправотворчості, 
у процесі реалізації права [16, с. 294], правотворенням є всі форми і засоби виникнення, 
розвитку і зміни права. 

Ефективність правотворчості забезпечується дією механізму правотворчості. Під 
механізмом у словниковій літературі розуміється: 1) пристрій, що передає або перетво-
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рює рух; 2) внутрішня будова, система чого-небудь; 3) сукупність станів і процесів, з яких 
складається певне фізичне, хімічне та інше явище [17, с. 523]. В юридичній літературі під 
механізмом розглядається різновидність правового механізму, який включає в себе сис-
тему юридичних засобів, прийомів, методів, стадій, спрямованих на упорядкування тих 
суспільних відносин, що входять в предмет правового регулювання. 

Науковцями досліджується механізм правотворчого процесу, його основні стадії (С. 
Дєєв); проблеми співвідношення механізму правотворення і правотворчості (В. Сапун); 
механізм правотворчості в рамках формування правопорядку Ради Європи (Т. Анцупова); 
оптимізація правового регулювання механізму правотворчості в муніципальних утворен-
нях (С. Чащина); проблеми удосконалення механізму правотворчої діяльності співдруж-
ності незалежних держав (І. Барковський); філософсько-правовий аналіз механізму право-
творення (С. Моісеєнкова). 

У фаховій літературі механізм правотворчості визначається як організований комп-
лекс юридичних та не юридичних засобів, що використовується суб’єктами правотворчос-
ті з метою створення, зміни або відміни діючих норм права та вказується на такі його еле-
менти: 1) засоби аналізу сучасного стану системи права; 2) засоби, спрямовані на розробку 
концепції законопроекту (концептуальне проектування); 3) засоби, направлені на підготов-
ку проектів нормативно-правових актів, засоби внесення проектів нормативно-правових 
актів у правотворчий орган; 4) засоби обговорення проектів у правотворчому органі, за-
соби прийняття законопроекту в правотворчому органі, засоби підписання і затверджен-
ня проектів нормативно-правових актів, особливості вступу в силу нормативно-правових 
актів. На думку М. Осипова, зазначені засоби сприяють здійсненню правотворчих дій і 
операцій, а також самі є цими правотворчими діями, комбінаціями і операціями, які сприя-
ють досягненню цілі правотворчості [18]. Погоджуючись з визначенням механізму право-
творчості та у цілому з його елементами, зауважимо, що у змістовному значенні засоби не 
є діями, комбінаціями і операціями, про що свідчать пояснення цих термінів у словниках. 
За браком обсягу статті ми не будемо їх наводити.

С. Дєєв механізм правотворчого процесу поділяє на такі етапи та стадії:
Перший етап правотворчого процесу – це етап попереднього формування державної 

волі (підготовка проекту). Він починається із стадії прийняття рішення про підготовку про-
екту. Іншими послідовними стадіями є стадія попередніх робіт, що передують складенню 
тексту проекту (виявлення суспільної потреби в нормативному регулюванні відповідної 
сфери суспільних відносин; аналіз діючого законодавства у цій сфері, вироблення осно-
вних положень майбутнього акта); стадія підготовки початкового тексту проекту (залучен-
ня до цього процесу відомств, науково-практичних закладів, окремих науковців, кваліфіко-
ваних юристів-практиків); стадія попереднього обговорення проекту (головною умовою є 
всесторонність цієї процедури та обов’язковість проведення правової, фінансової, еколо-
гічної та іншої спеціалізованої експертизи).

Другий етап правотворчої процедури починається з часу, коли робота над проектом 
вступає в офіційну фазу і здійснюється самим правотворчим органом. С. Дєєв його нази-
ває – зведення державної волі в закон (діяльність правотворчого органу з розгляду і при-
йняття нормативного акта). На цьому етапі здійснюються такі стадії: внесення розгляду 
проекту в порядок денний засідання; обговорення і офіційне прийняття проекту, офіційне 
оголошення прийнятого нормативного акта [19, с. 109-114].

Вважаємо, що у такому вигляді механізм правотворчого процесу дублює механізм за-
конодавчого процесу. На наш погляд, він повинен включати в себе. як перший етап, розгляд 
потреб і необхідності правового регулювання суспільних відносин, бути більш широким, 
ніж запропоновано С. Дєєвим. 

Щодо виділення стадій і етапів правотворчого механізму звернемо увагу на таке: вони 
можуть трактуватися по-різному, залежно від того, наскільки широко розглядається цей 
механізм, але у загальному виділяється декілька основних стадій: 1) виявлення потреби і 
необхідності правового регулювання певних суспільних відносин; 2) підготовка проекту 
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правового акта; 3) прийняття (проходження) правового акта; 4) введення в дію правового 
акта. Також варто відзначити, що правотворчий механізм за своєю змістовною стороною 
буде різнитися в залежності від суб’єкта правотворчості за сферою дії правового акта; по-
вноважень суб’єкта правотворчості; предмета правового регулювання. 

Інше бачення механізму правотворчості наводять С. Синюков, К. Дмітриєвцева, А. 
Ільїн. Аналіз їх визначень дозволяє констатувати досить широкі визначення цієї категорії, 
які охоплюють етапи і стадії правотворчого процесу, принципи правотворчої діяльності, 
правотворчу техніку і, крім цих структурних складових, ще й фактори, що впливають на 
механізм правотворчості. Зокрема С. Синюков вказує на соціальні джерела формування 
правотворчого рішення, моніторинг реалізації нормативної системи, судову практику як 
елемент правотворчості, експертизу судових рішень, правотворчу правосвідомість, гло-
бальні і регіональні координаційні зв’язки правотворчості [20, с. 67].

Окремими науковцями визначається соціальний механізм правотворчості. В юридич-
ній літературі він тлумачиться як діяльність громадян, політичних партій, суспільних і релі-
гійних об’єднань, інших членів громадянського суспільства у законотворчій і правотворчій 
діяльності держави та її органів. На його думку, головна особливість цього механізму по-
лягає у тому, що її змістом є діяльність суспільства, громадян та їх колективних утворень, 
що прямо і безпосередньо зв’язана з правотворчою діяльністю державних органів і поса-
дових осіб, підготовкою і прийняттям конкретних законів та інших нормативно-правових 
актів [21, с. 116-117]. Аналогічні думки висловлюють й інші дослідники. На наш погляд, 
наголошення на соціальний механізм правотворчості є доцільним, не можна ототожнювати 
механізм правотворчості лише з системою правових засобів, він не діє, не функціонує без 
людського фактору. Вважаємо, що для механізму правотворчості важливим є і діяльність 
компетентних державних і громадських органів, і предмет цієї діяльності.

Разом із тим, зауважимо, що в юридичній літературі під час розгляду механізму пра-
вового регулювання критикується віднесення до його структури діяльності державних 
органів і органів громадськості, виходячи з того, що вони, здійснюючи свої повноважен-
ня, виходять за межу механізму правового регулювання; окрім того, «механізм правового 
регулювання – це модель руху до впорядкованих суспільних відносин у сфері правового 
регулювання, а діяльність державних органів і громадськості в цьому напрямі є лише спо-
собом активізації цієї теоретичної конструкції» [22, с. 21]. 

У фаховій літературі розмежовується механізм правотворення і механізм правотвор-
чості. З однієї сторони, вказує В. Сапун, єдиними є: цілі і завдання цих механізмів (створен-
ня основ нормативно-правового регулювання, правових законів); принципи (демократизм, 
гласність, пріоритет прав і свобод людини і громадянина, несуперечливість законодавства, 
врахування об’єктивних властивостей права та інші); загальносоціальні правові засоби, 
їх поєднання в різних пропорціях у процесі правотворення і правотворчості. З іншої сто-
рони, ці механізми є різними явищами правової дійсності. Правотворення в більшій мірі 
забезпечується загально соціальним механізмом формування права, яким є: духовні, куль-
турологічні та інші фактори правотворчого процесу; рівні та структурні елементи право-
свідомості (масового, професійного, наукового) [23, с. 384]. З висловленим поглядом ми 
погоджуємося.

Висновки. В юридичній літературі сформувалися різні підходи щодо визначення 
правотворчості, у вузькому розумінні її визначають як діяльність держави з прийняття 
нормативно-правових актів, їх зміни та відміни, у широкому – як діяльність широкого кола 
суб’єктів правотворчості з прийняття, зміни та відміни нормативно-правових актів. Від 
правотворчості слід відділяти механізм правотворчості. Правотворчість і механізм право-
творчості є самостійними різноплановими правовими явищами. Правотворчість – це ціле-
направлений динамічний процес, спрямований на створення правових норм, механізм пра-
вотворчості є цілеспрямованою системою правових засобів, комплексом взаємопов’язаних 
правових інструментів, за допомогою яких відбувається процес визначення потреб право-
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вого регулювання суспільних відносин і з цією метою прийняття, зміни, відміни правових 
норм суб’єктами правотворчості.
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ВПЛИВ РАДИ ЄВРОПИ тА ЄВРОПЕЙсЬКОГО сОЮЗУ 
НА  ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙсЬКОЇ (КОНтИНЕНтАЛЬНОЇ)  

МОДЕЛі КОНстИтУЦіОНАЛіЗМУ
У формуванні європейської (континентальної) моделі конституціоналізму, що є ре-

зультатом конвергенції національних систем конституціоналізму європейських держав, 
суттєву роль відіграли Рада Європи та Європейський Союз. Встановлені ними стан-
дарти прав людини, верховенства права та демократії, дотримання яких є обов’язком 
держав-членів, суттєво позначились на формуванні національних конституційних сис-
тем. Основний вплив на європейську модель конституціоналізму здійснюють органи 
та установи Ради Європи, зокрема Парламентська Асамблея, Європейський суд з прав 
людини, а також Венеційська комісія. 

Ключові слова: конституціоналізм, європейська модель конституціоналізму, вплив 
Ради Європи, вплив Європейського Союзу.

Постановка проблеми. Сьогодні конституціоналізм як правова доктрина та практика 
функціонування конституційної держави існує у вигляді кількох моделей: англійської, аме-
риканської та європейської (континентальної). Остання характеризується наявністю пи-
саної конституції, спеціалізованого органу конституційної юрисдикції, наднаціональних 
механізмів обмеження державної влади через захист прав людини та основоположних сво-
бод, парламентаризму, соціальної функції держави та інших ознак, що формувалися протя-
гом кількох століть у низці держав континентальної Європи. Суттєвий вплив на оформлен-
ня європейської моделі конституціоналізму здійснили органи та установи Ради Європи та 
Європейського Союзу. Проте у конституційно-правовій літературі безпосередній характер 
цього впливу недооцінюється, натомість саме він може пояснити низку закономірностей у 
розвитку конституційно-правових інститутів тих держав, які долучилися до Ради Європи 
у кінці ХХ століття та територіально розширили межі європейської моделі конституціона-
лізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням проблематики конститу-
ціоналізму присвячено публікації відомих українських вчених конституціоналістів, зо-
крема Ю. Барабаша, А. Крусян, В. Речицького, М. Савчина, А. Селіванова, І. Сліденка, 
П.  Стецюка, В. Шаповала, С. Шевчука та інших. У них піднімається низка серйозних док-
тринальних проблем, проте питанню впливу Ради Європи та Європейського Союзу на єв-
ропейську модель конституціоналізму окремо уваги не приділено. 

Метою цієї статті є дослідження напрямів та інструментів впливу органів та установ 
Ради Європи та Європейського Союзу на європейську модель конституціоналізму.

Виклад основного матеріалу. Аналіз історії формування конституціоналізму в Європі 
демонструє цікаву закономірність: поштовхами для розвитку гуманістичного за своїм зміс-
том явища, яким є конституціоналізм, протягом XVIII – XX століть були жахливі за пере-
бігом події – революції та війни. Якщо у 18 – 19 століттях це були Французька революція та 
європейські революції, що спричинили появу перших конституційних систем правління, 
то у ХХ столітті – дві світові війни. Їхній вплив на розвиток європейської моделі конститу-
ціоналізму (особливо другої світової війни) полягав у наступному: 

- по-перше, після усіх жахіть, які пережили європейські народи (катувань та понево-
лення людей, нелюдських умов утримання полонених і т. ін.), переоцінки зазнали об’єкти 
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захисту від свавілля, на перший план було висунуто людську гідність, яка й стала відправ-
ною точкою конституціоналізму поствоєнної Європи; 

- по-друге, важливим способом запобігання повторенню подібних подій було визнано 
поширення демократії та верховенства права, відтак європейські держави у формуванні 
своєї внутрішньої та зовнішньої політики враховували цей факт;

- по-третє, з метою гарантування миру і стабільності у Європі було створено регіональ-
ні міждержавні організації, що мали узгоджувати інтереси держав-членів, а також сприяти 
поширенню демократії, верховенства права та захисту прав людини.

Незважаючи на те, що організована з такою ж метою після першої світової війни Ліга 
Націй не виконала покладених на неї завдань та не виправдала сподівань, як вказував 
Вінстон Черчіль у своїй історичній промові в університеті Цюріха 19 вересня 1946 року, 
для перетворення Європи або більшої її частини у “вільний та щасливий простір”, вартува-
ло створити щось на зразок Сполучених Штатів (Держав) Європи (United States of Europe). 
Лондонською угодою від 5 травня 1949 року було засновано Раду Європи, що, як вияви-
лось згодом, стало лише першим кроком на шляху євроінтеграційних процесів.

Метою утворення Ради Європи, відповідно до її Статуту, є досягнення більшого єднан-
ня між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спіль-
ним надбанням, а також сприяння економічному та соціальному прогресу. Преамбула 
Статуту визначає, що ці принципи становлять підвалини кожної справжньої демократії та 
ґрунтуються на духовних і моральних цінностях, що є джерелом особистої свободи, полі-
тичної свободи та верховенства права. Умовою членства в Раді Європи є визнання держа-
вою принципу верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод всіма осо-
бами, які знаходяться під її юрисдикцією, а також відверте та ефективне співробітництво 
в досягненні мети Ради [1].

Проте, для гарантування миру, утворення Ради Європи було недостатньо. Кращим 
способом уникнення нової війни між Францією та Німеччиною, які протягом останніх до 
початку європейської інтеграції 70-ти років тричі воювали між собою, було об’єднання 
сталеварної та вугільної промисловості цих країн і, відповідно, унеможливлення таєм-
ного виробництва ними зброї. Висунута міністром закордонних справ Франції Робертом 
Шуманом, ця ідея стала основою ще глибшої інтеграції у Європі. До об’єднання  виробни-
цтва сталі і вугілля Франції та ФРН в травні 1951 р. приєднались Італія, Бельгія, Нідерланди 
та Люксембург, які підписали договір про створення Європейського об’єднання вугілля та 
сталі (ЄОВС). Далі – Європейське товариство з атомної енергетики та Європейське еконо-
мічне співтовариство (1957 р.) і врешті – Договір про Європейський Союз 1992 р., яким 
передбачено не лише економічну, але й політичну інтеграцію європейських держав із пе-
реданням частини суверенітету у сферах зовнішньої політики, безпеки та оборони на над-
національний рівень.

Така політична інтеграція, як вказано в преамбулі Договору про Європейський Союз 
(Маастрихтського договору 1992 р.), заснована на спільності універсальних цінностей, 
якими є недоторканні та невідчужувані права людської особистості, свобода, демокра-
тія, рівність та верховенство права. Завданнями Європейської Спільноти, як вони визна-
чені у консолідованій версії Договору про заснування ЄС є гармонійний, збалансований 
і стабільний розвиток економічної діяльності, а також низка інших гуманістичних та 
соціально-економічних цілей, досягнення яких забезпечується запровадженням спільного 
ринку, економічного та валютного союзу, а також спільною політикою в торговельній, еко-
номічній, екологічній та інших сферах. Крім того, не менш важливим напрямом діяльності 
ЄС є спільна зовнішня та безпекова політика, роль якої значно зросла після запровадження 
Амстердамським договором (1999 р.) посади Верховного представника з питань спільної 
зовнішньої та безпекової політики.

Таким чином, Рада Європи та Європейський Союз – два утворення, які засновані на 
спільних конституційних цінностях, сповідують спільні принципи та висувають низку ви-
мог до держав-членів щодо їх втілення в національних правопорядках. Проте інституційно 
їхній вплив на держави суттєво відрізняється. Рада Європи як міждержавна організація 
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володіє значно меншим арсеналом засобів впливу, аніж ЄС, що є цілісним політичним 
утворенням із власною інституційною структурою. Так, започаткований як інструмент 
гарантування безпеки у Європі, згодом спрямований на досягнення спільних економіч-
них цілей, Європейський Союз врешті оформився як політичне утворення, а процес його 
конституціоналізації призвів до виникнення нового типу конституційної ідентичності та 
європейського конституціоналізму як наднаціонального явища.

Процес політичної інтеграції в рамках ЄС ґрунтувався на “спільних конституцій-
них традиціях” держав-членів, що підкреслюється як в установчих документах ЄС, так 
і в юриспруденції Європейського Суду справедливості. Зокрема, в статті 6.2. Договору 
про Європейський Союз вказано, що основоположні права, гарантовані Європейською 
Конвенцією прав людини і які випливають з конституційних традицій, спільних для 
держав-членів, є загальними принципами права Союзу. Так само в преамбулі Європейської 
Хартії фундаментальних прав (2000 р., набрала чинності із вступом у дію Лісабонської уго-
ди в 2009 р.) проголошено усі права, що випливають з прецедентного права Європейського 
Суду справедливості; права та свободи, проголошені Європейською Конвенцією прав лю-
дини; інші права та принципи, які випливають зі “спільних конституційних традицій” 
держав ЄС та інших міжнародних інтересів. 

Спільні конституційні традиції держав-членів лягли в основу європейської консти-
туційної ідентичності. Відмінність між цими двома поняттями, за визначенням Войцеха 
Садурського, випливає із зорієнтованості традицій на минуле. Як він вказує, конституційна 
традиція свідчить про присутність минулого в сьогоденні, в той час як ідентичність – це 
конституційна реальність Європи, поняття, пов’язане із сучасністю [2]. Саме нова кон-
ституційна ідентичність створила передумови для виникнення феномену європейського 
конституціоналізму. 

Конституціоналізація Європейського Союзу як єдиного політичного організму із влас-
ною системою органів, заснованого на принципах верховенства права, прав людини, де-
мократії, створила підстави для дискурсу про європейський конституціоналізм. В цілях 
нашого дослідження важливо розмежовувати поняття європейський конституціоналізм, 
що позначає наднаціональний рівень політико-правової системи, від європейської моделі 
конституціоналізму, яка є результатом конвергенції національних систем конституціона-
лізму європейських держав. 

Складність такого розмежування зумовлена тим, що джерелом обох феноменів є спіль-
ні конституційні традиції, цінності, а звідси й засади та значною мірою – ідеологія. Крім 
того, органи та установи Ради Європи та ЄС висувають низку однакових вимог до держав 
щодо верховенства права, демократії та прав людини. Тим не менше, для країн, які є чле-
нами Ради Європи, проте не є членами ЄС, і які перебувають на етапі формування влас-
ної конституційної державності важливе значення має дослідження рис та властивостей 
європейської моделі конституціоналізму. В той час, як європейський конституціоналізм 
заснований на європейській конституційній ідентичності та є результатом конституціо-
налізації Європейського Союзу як цілісного політичного утворення, європейська модель 
конституціоналізму є відображенням спільних рис та особливостей національних систем 
конституціоналізму європейських держав. Аналіз рис саме європейської моделі конститу-
ціоналізму у зв’язку із особливостями її формування має важливе значення для розуміння 
закономірностей розвитку конституційно-правових інститутів у європейських державах.

На формування власне європейської моделі конституціоналізму (а не європейсько-
го конституціоналізму як наднаціонального явища) суттєво вплинула Рада Європи, хоча 
вплив ЄС також досить помітний. Передусім, це зумовлено кількістю країн-членів Ради 
Європи, що є значно більшою, ніж кількість членів ЄС. Діяльність статутних органів РЄ – 
Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів – спрямована на уніфікацію підходів та 
практик національних урядів з метою просування принципів верховенства права, демокра-
тії та прав людини, а Європейський Суд з прав людини своєю юриспруденцією забезпечує 
впровадження цих принципів та європейських стандартів прав людини в національних 
конституційних системах. 
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В той же час, ЄС суттєво впливав на національні конституційні правопорядки держав 
через низку вимог, які вони мали виконати як умову членства у Спільноті [3]. Йдеться 
про європейські стандарти конституційної демократії та верховенства права, що впро-
ваджувалися у національні конституційні правопорядки тих держав, які долучалися до 
ЄС протягом його розширення (передусім, постсоціалістичні держави, зокрема Естонія, 
Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Румунія, а та-
кож Хорватія). Зрозуміло, що під впливом цих вимог та стандартів утверджувалися спільні 
риси національних систем конституціоналізму цих держав, що визначають особливості 
європейської моделі конституціоналізму.

Вплив європейських органів та установ на остаточне утвердження та розвиток євро-
пейської моделі конституціоналізму пов’язаний із двома процесами, що відбувалися па-
ралельно: по-перше, географічним розширенням простору, на якому впроваджувалася ця 
модель (у зв’язку із падінням комуністичного режиму та обраним конституційним шляхом 
розвитку постсоціалістичних держав); по-друге, підвищенням на цьому фоні ролі самих 
європейських органів та установ, які запропонували постсоціалістичним державам шлях 
включення до загальноєвропейського політичного простору при виконанні низки умов, пе-
редусім – щодо захисту прав людини.

Важливу роль у цих процесах відіграли Конвенція про захист прав людини та осново-
положних свобод (далі – Конвенція) та заснований нею Європейський Суд з прав людини 
(далі – ЄСПЛ). Конвенція стала основою доктрини та практики обмеження державної вла-
ди на користь прав та свобод людини і громадянина в європейських державах. У ході тери-
торіального розширення Ради Європи і Європейського Союзу поширювалися і стандарти 
прав людини. Враховуючи наміри майбутнього членства в Раді Європи та Європейському 
Союзі, колишні соціалістичні держави розробляли свої конституції (в частині прав та сво-
бод людини і громадянина) на основі Конвенції. Деякі із них навіть підписали Конвенцію 
до ухвалення національних конституцій (Азербайджан, Албанія, Вірменія, Грузія, Польща, 
Україна). 

Моніторинг за дотриманням Конвенції та виконанням рішень ЄСПЛ, а також за дотри-
манням принципів Ради Європи здійснює низка органів та установ Ради Європи, у тому 
числі керівний комітет з прав людини, моніторинговий комітет та інші. Результатом такого 
моніторингу може стати прийняття резолюції Парламентською Асамблеєю Ради Європи. 

Загалом резолюції ПАРЄ стосуються як вдосконалення елементів конституційних сис-
тем правління держав-членів, так і загальних стандартів прав людини, верховенства пра-
ва та демократії. Для прикладу, у Резолюції щодо підвищення демократичності виборів 
ПАРЄ закликала держави-члени РЄ виконати низку завдань щодо сприяння участі грома-
дян у виборчих процесах, зокрема: ведення списків виборців таким чином, щоб забезпечи-
ти реєстрацію якомога більшої кількості виборців; забезпечення вільного вибору виборців 
шляхом скасування занадто строгих умов реєстрації кандидатів і сприяння, таким чином, 
багатоманітності політичних партій, що беруть участь у виборах; відкриття списків канди-
датів на пропорційних виборах; зміцнення внутріпартійної демократії шляхом прийняття 
відповідного законодавства тощо [4].

Найважливішими з точки зору уніфікації стандартів верховенства права та демократії 
є резолюції та рекомендації ПАРЄ щодо принципів демократії [5], боротьби з корупцією 
[6], доброї практики у виборчих справах [7], діяльності політичних партій [8], демократії 
та прав людини [9], лобізму в демократичному суспільстві (Європейський кодекс належної 
поведінки при лобіюванні) [10], боротьби з корупцією в правосудді [11] та інші.

Вплив Ради Європи на національні системи правління особливо помітний по співпраці 
ПАРЄ з новими членами РЄ, що підлягали постійному моніторингу, в ході якого вони мали 
виконувати взяті на себе зобов’язання відповідно до статуту РЄ та інших документів. Для 
прикладу, в Резолюції щодо Молдови (2007 р.) державі рекомендовано прийняти закон про 
політичні партії з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи, затвердити концеп-
цію освіти, привести законодавство щодо місцевих фінансів у відповідність до стандар-
тів РЄ, співпрацювати з Радою Європи у сфері гармонізації законодавства про автономне 
утворення Гагаузію тощо [12]. 
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Із виконанням вимог державою-членом, як правило, завершується і моніторинг. 
Прикладом досить швидкого успішного завершення процесу виконання взятих на себе 
зобов’язань може бути Словакія, яка за період 1993 – 1999 рр. загалом привела свою на-
ціональну конституційну систему до рівня стандартів РЄ, що відображено у відповідних 
резолюціях РЄ [13].

Проте і після завершення моніторингу, дотримання стандартів верховенства права, 
прав людини та демократії перебуває під наглядом РЄ. Для прикладу, у 2016 році була при-
йнята резолюція ПАРЄ щодо Туреччини, у якій було констатовано проблеми із свободою 
ЗМІ, верховенством права, порушеннями прав людини, що “викликає серйозні питання 
щодо функціонування в Туреччині демократичних інститутів” [14].

Слід зауважити, що із зміцненням Ради Європи, підвищенням її ролі, ускладнювалась 
і структура цієї організації. Так, окрім Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів, у 
1990 році було утворено Європейську комісію за демократію через право (Венеційську 
комісію), як дорадчий орган з конституційних питань, а у 1994 році – Конгрес місцевих та 
регіональних влад Ради Європи.

До Венеційської комісії та її впливу на політичні процеси і формування конституціона-
лізму в різних державах ставляться по-різному. Одні стверджують, що Комісія не відіграє 
значної ролі, оскільки є лише дорадчим органом та не може безпосередньо впливати на 
держави-члени, навіть якщо ті відверто порушують загальновизнані європейські стандар-
ти та її рекомендації. Інші, навпаки, схильні перебільшувати роль Венеційської комісії (це 
яскраво помітно протягом кількох останніх років в Україні, коли більшість законопроек-
тів з конституційно-правової проблематики по кілька разів розглядаються Комісією, а її 
висновки викликають значний резонанс у суспільстві). Для визначення ролі Венеційської 
комісії у розвитку європейської моделі конституціоналізму варто з’ясувати її статус, право-
мочності, а також арсенал тих юридичних і політичних засобів, якими вона володіє.

Венеційська комісія була утворена у 1990 році, в той час, коли виникла потреба в кон-
ституційному асистуванні в Центральній та Східній Європі [15]. Угоду про її утворення 
підписали представники 18 держав, згодом до неї долучилися усі держави-члени Ради 
Європи, а з 2002 року право на приєднання отримали неєвропейські держави (станом на кі-
нець 2016 року вона налічує 60 держав-членів, одного асоційованого члена – Білорусь – та 
5 спостерігачів, спеціальний статус також має ЄС). Відповідно до її Статуту, Європейська 
комісія за демократію через право є незалежним консультативним органом, який співпра-
цює з державами-членами Ради Європи, а також із зацікавленими державами, які не є її 
членами, та зацікавленими міжнародними організаціями й органами [16]. 

Венеційська комісія складається з незалежних експертів в галузі конституційного 
права, які досягли високого статусу завдяки досвіду роботи в демократичних інститутах 
або значного внеску в юридичну чи політичну науку. Важливою гарантією незалежнос-
ті Комісії є передбачене Статутом положення, що експерти виконують свої обов’язки як 
самостійні особи та не повинні отримувати чи приймати жодних інструкцій щодо своєї 
діяльності. 

Комісія зосередила свою діяльність на кількох напрямах: 1) функціонування демо-
кратичних інститутів; 2) захист фундаментальних прав; 3) вибори, референдуми, полі-
тичні партії; 4) правосуддя та конституційне правосуддя. Робочі групи, які утворюються 
Комісією для проведення досліджень та експертиз, розробляють попередні висновки, що 
затверджуються на засіданнях Комісії. 

Що стосується юридичної сили цих актів, то вона визначається кількома чинниками: 
по-перше, дорадчим статусом Комісії; по-друге, передбаченим Статутом принципом ді-
яльності Комісії, за яким вона не нав’язує своїх рішень національним урядам, а застосовує 
недирективний підхід, заснований на діалозі; по-третє, тим, що пропозиції Комісії можуть 
бути обговорені та прийняті статутними органами Ради Європи. 

При аналізі сили актів Венеційської комісії варто враховувати й те, що стаття 4 Статуту 
Ради Європи передбачає, що кожен член Ради Європи повинен не тільки визнавати прин-
ципи верховенства права та здійснення прав людини і основних свобод, але й “відверто 
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та ефективно співробітничати в досягненні мети Ради” [1]. Висновки Венеційської комі-
сії враховуються при прийнятті резолюцій та рекомендацій ПАРЄ, у деяких із них ПАРЄ 
прямо рекомендує державам враховувати їх в своїй національній політиці (наприклад, ре-
золюції щодо Азербайджану 2062(2015) [17], стосовно ситуації в Косово 1912 (2013) [18], 
євро-середземноморського регіону [19], щодо Угорського закону про пільговий режим 
угорських нацменшин, що проживають у сусідніх країнах [20]).

Крім того, інститути Ради Європи та Європейського Союзу взаємодіють та взаємно 
підтримують авторитет їхніх органів, що передбачає можливість підсилення негатив-
них наслідків стосовно держави у рамках обох структур при невиконанні зобов’язань 
перед одною із них. Для прикладу, коли у ході кризи, пов’язаної із блокуванням роботи 
Конституційного Трибуналу, Прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що Польща 
не виконуватиме рекомендацій Венеційської комісії (яка визнала прийнятий парламентом 
закон про Конституційний Трибунал несумісним із верховенством права [21]), Єврокомісія 
різко відреагувала та закликала польську владу виконати рекомендації Венеційської комі-
сії [22]. 

Аналіз діяльності Венеційської комісії дає підстави зробити висновок, що її вплив на 
розвиток європейської моделі конституціоналізму здійснюється у наступних напрямах.

По-перше, через допомогу у підготовці проектів конституцій, асистування при дотри-
манні демократичних процедур їх прийняття, аналіз конституцій на предмет їхньої відпо-
відності стандартам РЄ (допомога у розробці демократичних конституцій постсоціаліс-
тичними державами в 90-х роках; висновки щодо проектів нових конституцій Угорщини 
[23] та Ісландії [24]).

По-друге, шляхом підготовки висновків щодо порядку проведення конституційних ре-
форм та змісту законів про внесення змін до конституцій (зокрема, у 2011 р. в Угорщині 
[25], в 2012 р. – Бельгії [26], в 2013 р. – Чорногорії [27], в 2014 р. – Румунії [28], у 2014 та 
2015 рр. – Україні [29]).

По-третє, через аналіз систем поділу державної влади та їх функціонування в державах-
членах (зокрема, щодо балансу влади в князівстві Монако, 2013 р. [30]), а також щодо 
гарантування незалежності судової влади (в Україні, 2015 р. [29], Болгарії, 2015 р. [31], 
Албанії, 2016 р. [32]).

По-четверте, шляхом допомоги у вирішенні політичних та конституційних криз (зо-
крема, в Україні 2010 р. [33], Румунії 2012 р. [34], Польщі 2015-2016 рр. [35]), а також 
етнополітичних (зокрема, в країнах колишньої Югославії) та територіальних конфліктів 
(Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я).

По-п’яте, через гостру та відносно швидку (порівняно з іншими міжнародно-правовими 
інструментами) реакцію у випадках грубого порушення стандартів та принципів Ради 
Європи, що можуть становити загрозу демократії, правам людини та верховенству права і 
розглядатися як кроки на шляху узурпації влади (Угорщина [36], Туреччина [37]).

Перелік питань, якими займається Венеційська комісія, однак, згаданими вище не ви-
черпується, а охоплює також і проблеми захисту прав меншин, виборів та політичних пар-
тій, надзвичайних повноважень, парламентських імунітетів, омбудсменів, децентралізації, 
федералізму та регіоналізації тощо. Крім того, ВК здійснює діяльність щодо розробки 
стандартів, зокрема електоральних [38], прийняття та внесення змін до конституцій [39], 
критеріїв верховенства права [40].

Як уже зазначалося вище, ставлення до діяльності Венеційської комісії у державах-
членах різне: від явно позитивного та прихильного, до прохолодного, в низці держав воно є 
нейтральним (діяльність Комісії залишається непомітною для суспільства). Критика діяль-
ності Венеційської комісії, як правило пов’язана із нечіткими критеріями відбору експертів 
державами-учасницями (зокрема, авторитарні чи напівавторитарні режими делегують до її 
складу лояльних експертів), стислих строків, протягом яких інколи даються висновки, що 
може викликати сумнів у всесторонньому та об’єктивному аналізі (наприклад, висновок 
щодо Закону України про очищення влади), вплив на Комісію політичних та геополітичних 
чинників (Мінські домовленості). 
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Попри це, на наш погляд, Венеційська комісія відіграла важливу роль у просуванні тих 
принципів, які лежать в основі функціонування Ради Європи, та суттєво вплинула на роз-
виток європейської моделі конституціоналізму. Аналіз статусу та діяльності Венеційської 
комісії дає підстави зробити висновок, що вона суттєво впливає на становлення і розви-
ток національних систем конституціоналізму європейських держав, передусім держав так 
званої молодої демократії. Хоча її акти формально не мають обов’язкової сили, проте вони 
суттєво впливають на приведення національних конституційних систем до рівня європей-
ських стандартів прав людини, демократії та верховенства права. Сила актів Венеційської 
комісії значною мірою зумовлена її авторитетом, що підтримується не тільки статутними 
органами Ради Європи, але й Європейського Союзу.

Європейські органи та установи загалом відіграли ключову роль в оформленні євро-
пейської моделі конституціоналізму, передусім через уніфікацію та стандартизацію сфер 
прав людини, функціонування демократичних інститутів, порядку прийняття та зміни 
конституцій, функціонування судової влади загалом та органів конституційної юрисдикції 
зокрема. 
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ВЛИЯНИЕ сОВЕтА ЕВРОПЫ И ЕВРОПЕЙсКОГО 
сОЮЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙсКОЙ 

(КОНтИНЕНтАЛЬНОЙ) МОДЕЛИ КОНстИтУЦИОНАЛИЗМА
Резюме
В формировании европейской (континентальной) модели конституционализма, что 

является результатом конвергенции национальных систем конституционализма евро-
пейских государств, существенную роль сыграли Совет Европы и Европейский Союз. 
Установленные ими стандарты прав человека, верховенства права и демократии, соблю-
дение которых является обязанностью государств-членов, существенно сказались на 
формировании национальных конституционных систем правления. 

Влияние европейских органов и учреждений на окончательное утверждение и 
развитие европейской модели конституционализма связан с двумя процессами, про-
исходившими параллельно: во-первых, географическим расширением пространства, 
на котором внедрялась эта модель (в связи с падением коммунистического режима и 
избранным конституционным путем развития постсоциалистических государств) во-
вторых, повышением на этом фоне роли самих европейских органов и учреждений, 
которые предложили постсоциалистическим государствам путь включения в общеевро-
пейское политическое пространство при выполнении ряда условий, прежде всего – по 
защите прав человека.

Основное влияние на европейскую модель конституционализма осуществля-
ют органы и учреждения Совета Европы, в частности Парламентская Ассамблея, 
Европейский Суд по правам человека, а также Венецианская комиссия.

Ключевые слова: конституционализм, европейская модель конституционализма, 
влияние Совета Европы, влияние Европейского Союза.
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INFLUENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE AND THE 
EUROPEAN UNION ON THE FORMATION OF EUROPEAN 

(CONTINENTAL) MODEL OF CONSTITUTIONALISM
Summary
The Council of Europe and the European Union played an important role in the formation 

of the European (continental) model of constitutionalism, that is the result of the convergence 
of national systems of constitutionalism of European countries. They established the standards 
of human rights, rule of law and democracy, which were to be observed by the Member States. 
These obligations significantly affected the formation of the national constitutional systems of 
government of many countries.

The impact of the European authorities and institutions on the final approval and 
development of the European model of constitutionalism is associated with two processes 
taking place simultaneously: firstly, the geographical extension of the space, within which 
this model have been implemented (connected with the fall of the communist regime and the 
chosen constitutional path of development of the post-socialist countries); secondly, increasing 
against this background the role of the European institutions themselves, which have offered 
post-socialist states switching path into the European political space under certain conditions, 
first of all – for the protection of human rights.

The main influence on the European model of constitutionalism has been made by the 
bodies and institutions of the Council of Europe, in particular the Parliamentary Assembly, the 
European Court of Human Rights and the Venice Commission.
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МЕтОДИ ДОсЛіДЖЕННЯ КОНстИтУЦіЙНИХ ОсНОВ 
ПРАВОВОГО стАтУсУ сУДДіВ В УКРАЇНі

У статті проаналізовано методи дослідження конституційних основ правового ста-
тусу суддів. Обґрунтовано висновок про те, що під методами конституційних основ пра-
вового статусу суддів варто розуміти систему фундаментальних ідей та принципів, які 
можуть бути ефективно використані як стратегія набуття нових знань про конституційні 
основи правового статусу суддів.
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Постановка проблеми. Сьогодні перед наукою конституційного права постають нові 
виклики та завдання, зумовлені складним перебігом політико-правових процесів в Україні. 
Цьому сприяє продовження конституційної реформи, яка сформувала нові цілі сучасного 
конституційного процесу та модернізувала вектори конституційних змін в сфері право-
суддя.

Обґрунтування такої категорії конституційного права, як конституційно-правовий 
статус суддів, виявлення його складових елементів, з’ясування правосуб’єктності суддів, 
дослідження нормативних та організаційно-правових заходів зміцнення статусу суддів, 
вирішення існуючих проблемних питань, пов’язаних із застосуванням до суддів заходів 
юридичної відповідальності, а також вивчення зарубіжного досвіду щодо конституційних 
основ правового статусу суддів вимагає формування відповідних методів дослідження. Це 
пов’язано з тим, що лише правильне застосування комплексу методів, розроблених наукою 
конституційного права, дає змогу сформувати достатній рівень знань про таке багатоаспек-
тне явище як конституційні основи правового статусу суддів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема методології сучасного правознав-
ства в цілому і такої галузевої науки, як конституційне право України, зокрема, на сьогодні 
залишається досить актуальною. Це підтверджується, зокрема, появою останнім часом мо-
нографічних досліджень та дисертаційних робіт таких вітчизняних вчених-правознавців, 
як М. Афанасьєва, Я. Берназюк, Р. Гаврилюк, Н. Заяць, В. Кафарський, М. Кельман, І. Куян, 
І. Магновський, А. Маляренко, М. Мацькевич, В. Нестерович, М. Оніщук, М. Савчин, 
О.  Совгиря, М. Ставнійчук, В. Федоренко, О. Ющик та ін.

Мета статті. Основною метою даної статті є формулювання на основі аналізу та уза-
гальнення загальної методології конституційно-правової науки методів дослідження кон-
ституційних основ правового статусу суддів, а також авторського варіанта дефініції та ви-
дів даних методів.

Виклад основного матеріалу. Термін «метод» поширений у всіх юридичних науках, 
і загалом можна стверджувати про певну єдність у поглядах вчених-правознавців на його 
сутність та зміст. Зокрема, в теорії держави і права усталеним є підхід про те, що метод – це 
визначена система приписів, принципів, вимог, що повинна орієнтувати суб’єкта пізнання 
на рішення конкретного науково-практичного завдання, на досягнення визначеного резуль-
тату в певній сфері [1, с. 45]. У кожній галузі права категорія «метод» має свої особливості 
й тлумачиться по-своєму. До того ж, проблеми методу і методології становлять самостій-
ний предмет досліджень юридичної науки.

Досліджуючи проблеми методології держави і права, Н. Пархоменко найбільш при-
йнятною для теоретичного осмислення феномену держави і права виділяє наступну 
структурно-ієрархічну їх побудову: загальні (філософські) методи (діалектичний та мета-
фізичний методи); загальнонаукові методи (історичний, формально-логічний, системний, 
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функціональний, синергетичний методи та метод структурного аналізу); приватнонаукові 
методи (конкретно соціологічний, статистичний, прогностичний методи та метод моде-
лювання); спеціальні методи (порівняльно-правовий, формально-догматичний (юридич-
ний) методи та метод правового експерименту) [1, с. 47-61]. Аналогічної точки зору до-
тримується відомий вітчизняний теоретик права, академік П. Рабінович, на думку якого, 
основу методології юридичної науки становлять філософсько-світоглядні, загальнонауко-
ві, спеціально-наукові та власне юридичні методи (формально-юридичний, порівняльно-
правовий та ін.) [2, с. 618]. 

Подібні підходи зустрічаються і при безпосередньому дослідженні конституційно-
правових явищ. Так, здійснивши розгорнуте дослідження методології сучасно-
го конституціоналізму, А. Крусян також пропонує чотирирівневу структуру: пер-
ший – діалектико-філософський, світоглядною основою якого виступає діалектика; 
другий – спеціальний, що охоплює сутнісний, інтегративний та системний методи дослі-
дження; третій – універсальний, що складається із загальнонаукових (історико-генетичний, 
логічний, синергетичний, аксіологічний і приватно-науковий) та приватно-наукових (соці-
ологічний, статистичний, порівнянно-правовий, формально-юридичний (догматичний) та 
прогностичний (конституційно-наукове прогнозування)) методів; четвертий – практично-
перетворювальний, в основі якого лежить метод моделювання, за допомогою якого розро-
бляються проекти конституційних нормативно-правових актів [3, с. 4].

Слід зазначити, що більшість учених, які досліджували питання методології консти-
туцій но-правових досліджень, також пропонують окремо виділяти юридичні методи 
та відносити до них системно-структурний, порівняльно-правовий, історичний, логіч-
ний (Н. Мяловицька) [4, с. 26-28], системний, структурно-функціональний, діяльнісний, 
порівняльно-правовий, історично-ретроспективний, формально-догматичний, конкретно-
соціологічний та прогностичний (В. Федоренко) [5, с. 48]; системний, порівняльно-
правовий, історичний, метод конкретних соціологічних досліджень, статистичний, 
фор маль но-логічний, структурно-функціональний, конституційної компаративістики 
(М.  Оні щук) [6, с. 63]; системний, структурно-функціональний, діяльнісний, порівняльно-
пра вовий, формально-догматичний, метод конкретно-соціологічних досліджень та про-
гностичний метод (Д. Бєлов) [7, с. 86-96]; порівняльний, конкретно-історичний, логіко-
теоретичний, системно-структурний, системно-функціональний, формально-логічний та 
формально-юридичний (О. Скакун) [8, с. 49]; гносеологічний, логічний, евристичний, ко-
мунікативний та прогностичний (Я. Берназюк) [9, с. 24].

Альтернативну класифікацію методів на основі поділу наукового дослідження на 
етапи (емпіричний і теоретичний) пропонує С. Петренко. Так, до емпіричних методів ав-
тор відносить порівняльно-правовий та порівняльно-історичний методи, до емпірично-
теоретичних – методи абстрагування, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, правового 
моделювання, а до методів теоретичного дослідження відносяться історично-правовий ме-
тод, структуралізм, функціоналізм, структурно-функціональний метод, метод системного 
аналізу, теорії, аналогії. Крім того, С. Петренко виділяє допоміжні методи дослідження 
(дискрептивний метод, метод попереднього знання про предмет, інтуїтивний метод) та спе-
ціальні методи правових досліджень (порівняльно-правовий, історично-правовий, метод 
правового моделювання, метод деонтичної логіки та метод правової герменевтики) [10].

Серед методів, які найбільш ефективні для дослідження конституційних основ право-
вого статусу суддів, вважаємо за необхідне виділити передусім системний, структурно-
функціональний, діяльнісний, порівняльно-правовий (метод компаративістики), історично-
ретроспективний, формально-догматичний, конкретно-соціологічний, прогностичний, 
статистичний, гносеологічний, логічний, евристичний, комунікативний тощо. Більшість з 
них було використано в ході нашого дослідження.

Безперечно, первинним щодо дослідження конституційних основ правового статусу 
суддів виступає системний метод. Його сутність в юридичній науці полягає в тому, що 
досліджуване явище розглядається як певна система, що включена до системи більш ши-
рокого порядку і виконує в ній певні функції і пов’язана з нею зв’язками різного роду 
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[11, с. 15]. Поняття «система» є сьогодні одним з ключових у багатьох галузях знань та 
наукових дисциплін, таких як філософія, психологія, естетика, наукознавство, а також ак-
тивно застосовується і в юриспруденції [12], у тому числі й у конституційному праві [13] 
та при дослідженні судоустрою [14], що дозволяє розглядати конституційно-правові яви-
ща у сукупності соціальних зв’язків, виявлення цілого та його частин, вивчення окремих 
конституційно-правових інститутів в цілісній правовій системі, а інституту конституцій-
них основ правового статусу суддів в системі інститутів конституційного права, системі 
інститутів судової влади тощо.

Як справедливо зазначає, вже згадуваний нами професор В. Федоренко, застосування 
системного методу передбачає дослідження конституційних явищ, статусів, режимів, про-
цедур і процесів як взаємозумовлених систем. При цьому важливим є виокремлення струк-
турних елементів предмета конституційно-правового дослідження і з’ясування характеру 
зв’язків між ними [5, с. 48]. Специфіка системного методу в контексті нашого дослідження 
полягає в тому, що логічним центром дослідження стають закономірності розвитку консти-
туційних основ правового статусу суддів як самостійного елементу правової системи та са-
модостатнього і цілісного інституту конституційного права, іманентної ознаки дієздатної 
та самодостатньої судової системи тощо.

Аналіз судової системи доводить, що вона безумовно є цілісною системою як з позиції 
її виникнення, так і функціонування. Системний метод дає можливість виявити окремі 
складові конституційно-правових інститутів та форми взаємозв’язку між ними в напрям-
ку забезпечення цілісності судової системи. Так, конституційні основи правового статусу 
суддів залежать від їх функціонального призначення та місця у механізмі судової влади. 
В силу цього, права та обов’язки кожного судді залежать від конкретного суду та тієї по-
сади, яку він займає в тому чи іншому суді.

Системний метод дослідження застосовується одночасно з іншими методами. Це до-
зволяє зрозуміти діалектику загального та особливого, яка розкривається в динаміці су-
дової системи. Причому тут необхідно враховувати й те позитивне, що є в структурно-
функціональному та порівняльному методах, які мають також важливе інструментальне 
значення в контексті цього дослідження, а також у принципах розвитку та врахування сис-
темних та позасистемних зв’язків, ієрархічного зв’язку систем тощо. 

Загальне та особливе у використанні системного методу вимагають аналізу конститу-
ційних основ правового статусу суддів, з одного боку, як складової частини більш крупної 
системи, з іншого – з точки зору її сутності, внутрішньої структури, зв’язку окремих еле-
ментів. Усе це з позиції визначення загального та особливого передбачає виділення сис-
темних ознак конституційних основ правового статусу суддів та його складових елементів.

Варто також підкреслити важливість застосування системного методу для комплексно-
го дослідження тих усталених юридичних зв’язків, які виникають, змінюються і припи-
няються між різними структурними елементами конституційних основ правового статусу 
суддів.

Взаємодоповнюючим до системного можна вважати структурно-функціональний ме-
тод дослідження конституційних основ правового статусу суддів. Професор В. Федоренко 
абсолютно справедливо зазначає, що структурно-функціональний метод є своєрідним сим-
біозом двох поширених у науці методів – 1) функціонального аналізу та 2) структурного 
аналізу [5, с. 50]. Перший із них дає змогу пізнати механізм і процедуру функціонування 
суддів як важливих суб’єктів конституційно-правових відносин. Другий метод, структур-
ного аналізу, будучи безпосередньо поєднаним із специфікою системного і структурного 
методів, передбачає пізнання внутрішньої побудови та структурних елементів конститу-
ційних основ правового статусу суддів.

Так, наприклад, доцільність застосування структурно-функціонального методу при 
дослідженні конституційних основ правового статусу суддів випливає з того, що цей ін-
ститут є одним з найскладніших у судовій системі, має велику кількість компонентів та 
зв’язків. Аналіз вимог, які пред’являються до суддів, порядку обрання (призначення) суд-
дів на посади, прав та обов’язків суддів, гарантій незалежності суддів, підстав та порядку 
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притягнення суддів до юридичної відповідальності, а також інших складових інституту 
конституційних основ правового статусу суддів показує явну недостатність елементного 
підходу до їх розгляду, необхідність виявлення і врахування інтегруючих якостей і власти-
востей цих елементів з метою їх удосконалення для досягнення цілі, що ставиться перед 
цією системою.

Спираючись на діалектичну взаємодію цілісної системи і її складових частин, можна 
зробити висновок, що конституційні основи правового статусу суддів доцільно розглядати 
як систему, яка не є чимось сталим, незмінним. Можуть змінюватися її складові в залеж-
ності від нових завдань та функцій, що постають перед системою. Із змінами елементів у 
свою чергу набуває нових якісних змін і система конституційних основ правового статусу 
суддів. При цьому провідною стороною все ж таки є система, яка активно діє на частини, 
об’єднує їх відповідно до цілей, які у нашому випадку ставить держава, суспільство, гро-
мадяни перед судовою системою, в цілому, та суддями, зокрема.

Таким чином, системний та структурно-функціональний методи дозволяють уявити 
конституційні основи правового статусу суддів як цілісну систему, що складається з відпо-
відних етапів (порядок обрання (призначення) на посаду судді, порядок переведення суд-
дів до іншого суду, звільнення суддів з посади) та елементів (вимоги, які пред’являються 
до суддів, правосуб’єктність суддів, права та обов’язки суддів, присяга суддів, суддівський 
розсуд, правосвідомість суддів, гарантії незалежності суддів, заходи державного і соціаль-
ного захисту суддів тощо), які виконують окремі функції в межах системи, «працюють» на 
визначені для системи цілі.

Застосування системного та структурно-функціонального методів зумовлює необ-
хідність залучення до методології дослідження конституційних основ правового статусу 
суддів і діяльнісного методу. Так, продовжуючи вивчати методи конституційно-правових 
досліджень В. Федоренко обґрунтовано зазначає, що діяльнісний метод, будучи логічним 
продовженням інтегрального структурно-функціонального методу, передбачає досліджен-
ня відповідних конституційно-правових явищ через призму їх дієвості [5, с. 50]. Крім того, 
як справедливо стверджує Б. Шагієв, юридична діяльність ототожнюється з правовою по-
ведінкою, юридичною практикою, активністю, правовими формами діяльності держави, 
юридичним процесом, правовідносинами та іншими суміжними явищами [15, с. 6].

Діяльнісний метод передбачає дослідження конституційних основ правового статусу 
суддів виходячи з того, що саме діяльність таких суб’єктів конституційно-правових від-
носин як судді породжує, змінює та припиняє такі відносини. При цьому, варто зазначити, 
що судді здійснюють свою діяльність у межах нормативно визначених повноважень. Тому 
пізнати конституційно-правовий статус суддів можна лише крізь призму їх діяльності.

Підтримуючи позицію В. Федоренка про те, що пізнання конституційно-правових 
явищ, статусів, режимів і процедур є наближеним за своєю сутністю до експерименталь-
ного методу, поширеного у багатьох природничих науках [5, с. 52], варто зазначити, що 
діяльнісний метод пізнання конституційних основ правового статусу суддів також є на-
ближеним до експериментального методу. Таке порівняння вбачається виправданим і з 
огляду на те, що конституційні основи правового статусу суддів є динамічною органічною 
системою. З одного боку, ця система та її складники перебувають у процесі перманентного 
розвитку і вдосконалення, а з іншого – ця система зберігає свою цілісність та завершеність 
на кожному окремо взятому етапі свого існування. Тому система конституційних основ 
правового статусу суддів може бути об’єктивно пізнаною лише за умови дослідження її 
в дії. До того ж, діяльнісний метод дозволяє перевірити істинність отриманих знань про 
конституційні основи правового статусу суддів.

Перспективним для дослідження конституційних основ правового статусу суддів варто 
розглядати і порівняльно-правовий метод, або метод компаративістики. Даний метод дає 
змогу виявити не лише загальні тенденції розвитку конституційних основ правового ста-
тусу суддів в Україні та зарубіжних країнах, а й сприяє виявленню феноменології розвит-
ку конституційних основ правового статусу суддів кожної країни. Адже, як відомо, слово 
«порівняння» тлумачиться саме як зіставлення чого-небудь з метою виявлення схожості та 
розбіжностей.
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Очевидно, що історично сформована національна модель конституційних основ пра-
вового статусу суддів або її складові елементи не можуть бути інстальовані в правову 
систему іншої держави світу. Але досвід еволюціонування таких систем, у тому числі й 
неоднозначний або негативний, дозволяє мінімізувати помилки і прорахунки в розвитку 
конституційних основ правового статусу суддів.

До того ж, застосування методу компаративістики переконує, що конституційні осно-
ви правового статусу суддів в різних державах світу різняться за способом нормативного 
закріплення та рівнями структурних елементів. Так, для країн з усталеними традиціями 
національного конституціоналізму та високим рівнем розвитку судової системи загалом 
властиві складні багаторівневі підходи до конституційних основ правового статусу суддів 
(Велика Британія, США, Франція, ФРН). Натомість, для держав, у яких традиції конститу-
ціоналізму лише формуються, відповідно й конституційні основи правового статусу суддів 
мають більш спрощену структуру.

Метод компаративістики вбачається ефективним і доречним не лише при досліджен-
ні системи конституційних основ правового статусу суддів, а й при пізнанні юридичних 
властивостей її структурних частин – вимог, які пред’являються до суддів; порядку обран-
ня (призначення) на посаду судді; правосуб’єктності суддів; гарантій незалежності суддів; 
підстав та порядку притягнення суддів до юридичної відповідальності тощо. Тобто цей ме-
тод залишається дієвим і для синхронного вивчення основних елементів конституційних 
основ правового статусу суддів.

Однак, попри зазначені переваги та популярність, варто погодитись з  В. Федоренком 
в тому, що метод конституційної компаративістики вимагає поміркованого застосування, 
адже не у всіх випадках механічне перенесення тих чи інших моделей зарубіжного кон-
ституціоналізму в національну практику дає позитивні результати [5, с. 52]. Негативним, 
на думку дослідника, є темпоральний чинник такого запозичення, адже на момент імпле-
ментації того чи іншого інституту конституційного права в українські правові реалії він 
зазнає об’єктивних змін і часто набуває іншого змісту та форми навіть у системах-донорах. 
А отже, приходить до висновку В. Федоренко, будь-яке запозичення є завідомо ретроспек-
тивним за своїми хронологічними показниками [5, с. 53].

Завершуючи характеристику порівняльно-правового методу, варто зазначити, що в су-
часних умовах він набуває свого особливого звучання, зважаючи на реалізацію Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому, для дослідження конституційних 
основ правового статусу суддів, важливим є врахування позитивного досвіду з цього пи-
тання в країнах-учасницях Європейського Союзу. Крім того, це дасть змогу запровадити в 
Україні кращу модель конституційних основ правового статусу суддів, а також уникнути 
прорахунків під час проведення конституційної і судово-правової реформ.

Водночас слід погодитись з В. Федоренком, що порівняльно-правовий метод має ши-
рокі можливості за умови його поєднання з історично-ретроспективним методом [5, с. 53]. 
Так, якщо попередні методи дозволяють досліджувати конституційні основи правового ста-
тусу суддів, виокремлюючи відповідні складові елементи, то історично-ретроспективний 
метод розвиває та конкретизує проаналізований вище методологічний принцип історизму 
та дає змогу пізнати закономірності генезису конституційних основ правового статусу суд-
дів. Зокрема, застосування цього методу дозволяє виявити передумови і час виникнення та 
утвердження конституційних основ правового статусу суддів, періодизувати основні етапи 
їх розвитку і вдосконалення, а також встановити передбачувані шляхи їх подальшого гене-
зису в реаліях сьогодення.

Своєрідним різновидом порівняльно-правового методу С. Бостан виділяє кластерний 
метод (від англ. сluster – згущення, пучок, група), суть якого полягає в класифікації тих чи 
інших об’єктів на основі порівняння їхніх конституційних характеристик та статистичної 
обробки отриманих даних. Процес дослідження за цим методом передбачає кілька ета-
пів. На першому етапі обирається група об’єктів, що підлягає вивченню та класифікації 
і для вивчення конституційних характеристик котрих є необхідна джерельна (норматив-
на) база. На другому етапі відбувався відбір перемінних показників, які виражають ті чи 
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інші ознаки об’єктів [16, с. 22]. Наприклад, для такого об’єкта, як конституційні основи 
правового статусу суддів вносяться такі конституційно і законодавчо закріплені ознаки як: 
вимоги, що пред’являються до суддів; порядок обрання (призначення) на посаду судді; 
правосуб’єктність суддів; права та обов’язки суддів; присяга суддів; суддівський розсуд; 
правосвідомість суддів; гарантії незалежності суддів; заходи державного і соціального за-
хисту суддів; підстави та порядок притягнення суддів до юридичної відповідальності; зу-
пинення повноважень та звільнення з посади суддів та ряд інших.

Сучасні теоретичні та практичні проблеми конституційних основ правового статусу 
суддів та конституційної і судово-правової реформ вимагають належного методологічного 
забезпечення, що неможливо без історичного підходу до вирішення поставлених завдань. 
Історично-ретроспективний метод дає змогу уникнути завідомо програшних моделей ви-
рішення проблеми конституційних основ правового статусу суддів.

Необхідним інструментом дослідження конституційних основ правового статусу суд-
дів є формально-догматичний (юридичний) метод, який, на думку  О. Петришина, ви-
користовується для пізнання внутрішньої форми правових явищ і процесів, дозволяє на 
основі узагальнення та виявлення ознак формулювати поняття, дефініції, визначення. 
Особливість цього специфічного для юриспруденції методу полягає в зосередженні уваги 
на логічному опрацюванні правових норм [17, с. 33-34]. Н. Крестовська та Л. Матвєєва 
стверджують, що формально-догматичний метод складає обов’язковий, необхідний сту-
пінь в науковому пізнанні права, бо допомагає описати, узагальнити, класифікувати, сис-
тематизувати, передати одержане знання ясним, цілком визначеним способом [18, с. 13]. 
Вважаємо за доцільне наголосити, що даний метод виступає важливою складовою право-
вої (юридичної) герменевтики.

Правова (юридична) герменевтика як метод пізнання має неабияке значення для дослі-
дження конституційних основ правового статусу суддів і, на думку О. Скакун, допомагає 
досягти ясності в прочитанні текстів правових документів і роз’ясненні їх внутрішнього 
змісту, уживанні термінів і узгодженості сфер їх використання, тлумаченні вчинків учасни-
ків правовідносин. Будь-яке читання тексту (закону та інших правових документів), про-
довжує О. Скакун, зумовлене потребою у відповіді на запитання «з якою метою» він був 
написаний. Застосування герменевтичного методу спрямоване на подолання дистанції між 
читачем (тлумачем) і правовим текстом [17, с. 17]. Герменевтика – це мистецтво і теорія 
тлумачення текстів. Застосування правової герменевтики також обумовлене специфікою 
об’єкту дослідження – юридичних текстів, в яких зафіксовані не тільки правові норми, а й 
правові догми. Правова герменевтика охоплює як раціоналістичні, так і нераціоналістичні 
прийоми тлумачення юридичних текстів [10].

У цьому контексті важливо звернути увагу на питання юридичної герменевтики, яка за 
влучним висловлюванням А. Мережко займає особливе місце в методології права, оскіль-
ки ставить перед собою важливе онтологічне завдання – пояснити співвідношення між 
текстом і інтерпретатором, минулим і теперішнім, теперішнім і майбутнім, тобто тими гер-
меневтичними відносинами, які знаходяться в основі розуміння [19, с. 159].

Важливим є й логічний метод, який охоплює діяльність щодо опрацювання всього зі-
браного обсягу інформації та його узагальнення, систематизації та оцінки і відображується 
в основній частині дослідження. Використання цього методу має ґрунтуватися, зокрема, на 
таких складових логічної діяльності як аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія та аб-
страгування, а також основних законах діалектики (єдності та боротьби протилежностей, 
переходу кількісних показників у якісні, заперечення заперечення) [9, с. 25]. 

Для юридичних наук логічний метод може мати також назву формально-юридичний 
або догматичний, оскільки передбачає спрямування значної уваги дослідника на опра-
цювання Конституції України та актів законодавства, в тому числі тих, які встановлюють 
механізми реалізації положень Основного Закону, рішень Конституційного Суду України 
та актів правозастосування інших суб’єктів владних повноважень. Цей метод прийнято 
вважати одним з основних та найдревнішим у юридичній науці [20, с. 55].

Окремо вважаємо за доцільне зупинитись на так званих допоміжних, запозичених з 
інших наук методах.
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Перспективним методом дослідження конституційних основ правового статусу суддів 
є конкретно-соціологічний метод. Він дає змогу виявити ставлення громадян, громадян-
ського суспільства та його інститутів (громадську думку) до ефективності функціонування 
суб’єктів правових відносин, в цілому, та суддів, зокрема. Варто погодитись з О. Скакун, 
що соціолого-правовий метод виражається в дослідженні права не на рівні абстрактних 
категорій, а на базі реальних соціальних фактів, сформованих в суспільстві правил і пе-
редбачає використання таких засобів, як аналіз статистичних даних і різноманітних пра-
вових документів, соціально-правовий експеримент, опитування населення, анкетування, 
інтерв’ювання з правових питань тощо  [21, с. 16].

Важливим для дослідження конституційних основ правового статусу суддів є викорис-
тання і статистичного методу. Так, більшість напрацювань, що стосуються незалежності 
суддів та визначення рівня довіри громадян до суддів, ґрунтуються саме на статистич-
ному методі. Більше того, така статистика створила багате поле для роботи як вчених-
правознавців, так і професійних суддів. 

Важливу роль у системі методів дослідження конституційних основ правового статусу 
суддів відіграє прогностичний метод. У його основу покладено прийоми, які дають змогу 
здійснити науково обґрунтовані припущення (прогнози) щодо майбутнього розвитку кон-
ституційних основ правового статусу суддів в Україні. Застосування прогностичного ме-
тоду дає змогу передусім виявити тенденції подальшого розвитку конституційних основ 
правового статусу суддів.

Прогностичний метод охоплює діяльність дослідника у напрямі практичної реалізації 
отриманих наукових результатів як у процесі проведення наукового дослідження (напри-
клад, впровадження в навчальний процес та правозастосовну практику органів влади), так 
і створення передумов для їх наступного використання (розробка проекту закону про вне-
сення зміни до Конституції України або проектів інших актів законодавства, які встанов-
люють механізми реалізації положень Основного Закону, написання підручників тощо).

Зазначений метод в контексті конституційно-правового дослідження поєднується з 
методом правового моделювання, використання якого є однією з характерних рис сучас-
ного наукового пізнання. Це теоретичне оперування об’єктом, за умови, що предмет дослі-
дження замінюється його аналогом, вивчення якого дає змогу збагнути предмет пізнання. 
Завдяки правовому моделюванню є можливість здійснити дослідження правовідносин, які 
виникають навколо певного об’єкту, за умови відсутності його в якості оригіналу [10].

До різноманіття методів дослідження конституційних основ правового статусу суддів 
слід віднести гносеологічний метод, який передбачає збір науковцем існуючої інформації, 
що необхідна для проведення дослідження та відображається і підтверджується кількістю 
опрацьованих та використаних наукових, статистичних, нормативних та інших джерел ін-
формації. Як зазначає А. Козловський, право у процесі свого формування, функціонування 
й реалізації неминуче постає як складний інтенсивний пізнавальний процес, як специфіч-
не розкриття й демонстрація гносеологічної природи права [22, с. 5].

Використання гносеологічного методу в ході дослідження конституційних основ пра-
вового статусу суддів включає в себе, зокрема, підбір термінів, пов’язаних із поняттями 
правовий статус суддів та конституційно-правовий статус суддів з акцентуванням уваги 
на їх співвідношення; пошук, з урахуванням зібраних термінів, актів законодавства, які 
використовують ці поняття; ознайомлення з практикою Конституційного Суду України, які 
стосуються порушеного питання та є квінтесенцією сучасної теорії конституційного права, 
законодавства та практики правозастосування; пошук відповідного теоретичного матеріа-
лу, зосереджуючи увагу на триваючих наукових дискусіях; збір статистичного матеріалу з 
відкритих джерел, а також використовуючи механізм, що гарантований Законом України 
«Про доступ до публічної інформації».

Перспективним в контексті конституційно-правових досліджень можна вважати ев-
ристичний метод, оскільки він виражається, головним чином, у висновках до роботи та 
передбачає створення дослідником нової інформації у формі теоретичних та практичних 
знань. При цьому поява нових знань зобов’язана також застосуванню складових логічної 
діяльності та законів діалектики.
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У свою чергу, комунікативний метод передбачає проведення дослідником попередньої 
публічної демонстрації та обговорення своєї роботи (зокрема шляхом проведення дискусій 
з ученими відповідної або суміжних спеціалізацій, публікації статей, забезпечення висту-
пів на конференціях тощо), що дозволяє отримати додаткові знання та по-новому оцінити 
вже зібрану та створену інформацію.

Висновки. Отже, метод дослідження конституційних основ правового статусу суд-
дів – це система заснованих на світоглядно-філософських принципах пізнання відповід-
ного предмета наукових досліджень правил, прийомів і способів, які дозволяють виявити 
юридичні особливості інституту конституційних основ правового статусу суддів та змоде-
лювати перспективи його розвитку на майбутнє. Застосування комплексу зазначених ме-
тодів дослідження означає проведення завершеної роботи, спрямованої на отримання та 
створення наукової інформації (знань) для її використання з метою досягнення суспільно 
корисного результату. Кожен дослідник зобов’язаний зібрати, опрацювати, узагальнити та 
структурувати вже існуючу інформацію, примножити її (створити нову), обговорити мате-
ріал у відповідному науково-експертному і практичному середовищі та лише потім пред-
ставити власне цілісне (завершене) наукове дослідження.

Очевидно, що представлені нами методи дослідження актуальних проблем конститу-
ційних основ правового статусу суддів мають універсальний характер і можуть застосову-
ватися як для ефективного дослідження конституційних основ правового статусу інших 
суб’єктів конституційного права, так і для удосконалення знань про методи конституційно-
правових досліджень загалом. 
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МЕтОДЫ ИссЛЕДОВАНИЯ КОНстИтУЦИОННЫХ ОсНОВ 
ПРАВОВОГО стАтУсА сУДЕЙ В УКРАИНЕ 

Резюме 
Обоснование такой категории конституционного права, как конституционно-

правовой статус судей, выявление его составляющих элементов, выяснение право-
субъектности судей, исследование нормативных и организационно-правовых средств 
укрепления статуса судей, решение существующих проблемных вопросов, связанных 
с привлечением судей к юридической ответственности, а также изучение зарубежного 
опыта относительно конституционных основ правового статуса судей требует формиро-
вания соответствующих методов исследования. Это связано с тем, что лишь правильное 
применение всего арсенала методов, которые разработаны наукой конституционного 
права, дает возможность получить достаточный уровень знаний о таком многоаспект-
ном явлении как конституционные основы правового статуса судей.

Представленные методы исследования актуальных проблем конституционных ос-
нов правового статуса судей имеют универсальный характер и могут также применять-
ся для эффективного исследования конституционных основ правового статуса других 
субъектов конституционного права.

Ключевые слова: метод; методология; правовой статус; статус; судья.
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THE METHODS OF RESEARCH OF CONSTITUTIONAL BASES 
OF  LEGAL STATUS OF JUDGES IN UKRAINE

Summary
Ground of such category of constitutional law, as constitutionally-legal status of judges, 

exposure of his elements, finding out of legal personality of judges, research of normative 
and organizational legal facilities of strengthening of status of judges, decision of the existent 
problem questions related to bringing in of judges to legal responsibility, and also the study of 
foreign experience of relatively constitutional bases of legal status of judges requires forming 
of corresponding methods of research.

Only with the correct application of all arsenal of methods that are used by science of 
constitutional law gives an opportunity to get the sufficient level of knowledge about such 
multidimensional phenomenon as constitutional bases of legal status of judges.

The presented methods of research of considerable problems of constitutional bases of 
legal status of judges have universal character and also can be used for effective research of 
constitutional bases of legal status of other constitutional legal subjects.

Key words: method; methodology; legal status; status; judge.
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сУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНі:  
НОВАЦіЇ тА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Досліджено питання ефективності судового провадження, необхідності запрова-
дження в Україні судової реформи, проаналізовано низку новел українського законодав-
ства у сфері судоустрою, виявлено прогалини чинного законодавства, які в подальшому 
можуть вплинути на процес здійснення правосуддя під час розгляду матеріалів кримі-
нального провадження.

Ключові слова: судова реформа, судова влада, кримінальне провадження, суддя, 
слідчий.

Постановка проблеми. В умовах становлення демократичної держави істотно зростає 
значення судів в житті громадян, оскільки їх юрисдикція поширюється на будь-який юри-
дичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У ситуації, за якої на судові органи 
покладається велика відповідальність, збої в їх роботі призводять до зниження ефектив-
ності функціонування всього державного апарату. 

Суспільство після Революції Гідності вимагало покарання винних у загибелі Небесної 
Сотні й оновлення судової системи, оскільки певна частина суддів продовжували працю-
вати за «старим зразком», сприяли уникненню покарання чиновникам-корупціонерам, по-
новлювали на посадах одіозних держслужбовців, прокурорів, інших суддів і т. ін. Під час 
розгляду матеріалів кримінальних проваджень не викорінюється практика затягування 
строків їх розгляду. Зокрема, понад 2 % кримінальних проваджень в Україні розгляда-
ються судами протягом 2 років, а ще 4,2 % – строком від 6 місяців до 1 року. Станом на 
1 квітня 2016 року в СІЗО утримувалося від 6 місяців до 1 року майже 2000 осіб, а від 
1 року і більше – 958.

Продовжувала існувати проблема обвинувального ухилу в роботі суддів та випадки 
порушення ними засади змагальності. Так, у 2015 році частка виправдувальних вироків 
в Україні становила лише 0,32 %. До того ж апеляційні суди скасовували близько 30 % 
усіх виправдувальних вироків [1].    

Слідчими суддями клопотання прокурорів про взяття особи під варту або продо-
вження строку тримання під вартою часто розглядалися формально, без належної пра-
вової оцінки зібраних доказів стороною обвинувачення. Проблеми якості роботи суддів 
виникали також через перевантаження, неявку присяжних, відсутність повного складу 
суду, неузгодженість робочих графіків суддів тощо. 

До вищезазначеного додаються проблеми матеріально-технічного забезпечення судів, 
зокрема відсутність вільних залів для проведення засідань або залів, які б умістили необ-
хідну кількість учасників засідань. Це призводило до невдоволення роботою судів, подачі 
скарг на дії суддів.

За даними соціологічних опитувань, 85 % громадян упевнені в корумпованості та не-
ефективності судової системи [2]. Такий високий рівень недовіри до судової системи не міг 
свідчити про подальшу перспективу розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До правозастосовчих проблем судово-
го розгляду, запровадження нової моделі судової влади, міжнародних стандартів у сфері 
судоустрою та судочинства звертались у своїх працях В.Т. Маляренко, В.Г. Гончаренко, 
О.В. Капліна, М.А. Погорецький, О.В. Ігнатюк, Т.М. Барабаш, В.В. Рожнова, М.В. Бу-
роменський, О.В. Сердюк та інші. Однак, на сьогоднішній день залишається наукова й 
прикладна потреба в розумінні положень чинного законодавства щодо запровадження 
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трьохрівневої судової системи, повноважень Верховного Суду як суду касаційної інстанції 
в кримінальному провадженні, зміцнення незалежності суддів. 

Мета статті полягає у дослідженні особливостей чинного законодавства щодо судо-
устрою і статусу суддів, вплив його на реалізацію громадянами права на апеляційне та 
касаційне оскарження в кримінальному провадженні, доступу громадян до правосуддя, 
виявленні в законодавстві прогалин, які потребують свого доктринального аналізу й нор-
мативного врегулювання.

Виклад основного матеріалу. Негативне ставлення до судової системи формувало-
ся роками. Кожна влада була зацікавлена в лояльності суддів та плідній «співпраці» на 
тлі «захисту державних інтересів». Виконуючи волю «держави», або своїх протеже, судді 
певною мірою, порушували права та інтереси менш захищених чи впливових юридичних 
і фізичних осіб. Поступово, у міру зростання схемних справ, зростала й чисельність армії 
невдоволених.

Огульні і тотальні звинувачення відносно суддів призвели до знищення авторитету як 
судової влади, так і судового рішення. Саме сьогодні будь-яке судове рішення можна легко 
поставити під сумнів, задіявши лише засоби масової інформації. У головах людей дуже 
міцно вкоренили стереотип, що судова влада апріорі не може бути чесною і справедливою. 

Прикро усвідомлювати те, що все більше здійснюється неправомірний тиск на суди з 
боку так званих «громадських активістів», зриваються судові засідання, блокуються примі-
щення судів, а на самих суддів чиниться фізичний тиск тощо. Зазначене ставить під сумнів 
законність судових рішень, неупередженість та об’єктивність суддів.

Сьогодні слідчі не завжди сумлінно здійснюють досудове розслідування направляючи 
до суду «сирі матеріали», тобто перекладають відповідальність на суддів, які покликані 
прийняти законне рішення. Судді, не бажаючи виносити сміхотворно-театральні і відвер-
то постановочні рішення, беруть самовідводи або відмовляють прокурору в задоволенні 
клопотань. Коли ж результати судового розгляду стають відомі громадськості, прокурорам 
не залишається нічого іншого, як перекласти відповідальність на суд. Зазначене викликає 
народне невдоволення, яке зростає в рази, та переконує громадськість у тому, що слідчі 
працювали не покладаючи рук, а законного рішення продажні судді не приймають. Владні 
чиновники з метою отримання чергових політичних вигод, підіграючи суспільній думці, 
розгортують громадське «переслідування» суддів й публічно демонструють, що лише про-
куратура захищає інтереси народу, а суд є його ворогом.

Називаючи антинародним суддівський корпус, правляча політична еліта не враховує 
такі важливі чинники, як:

– формування неповаги до органів судової влади нівелює інститут захисту (недо-
торканності) суддів;

– останні події з киданням суддів у смітники, обливанням зеленкою, підпалом май-
на, нанесенням публічних образ тощо жодним чином не формують повагу до професії суд-
ді в майбутньому;

– оновлення (очищення) судової влади слід здійснювати персоналізовано, не дис-
кредитуючи судову систему загалом [3].

Усе вищезазначене доводить, що проведення судової реформи стало пріоритетом для 
Уряду та Президента України. Свого часу В.І. Кононенко слушно зазначив, що суди мають 
нарешті зайняти гідне місце в системі функціонування держави [4, с. 295].

Старт масштабній судовій реформі було покладено 2 червня 2016 року, з прийняттям 
Верховною Радою України Законів України «Про внесення змін до Конституції України 
(щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів», який набрав чинності 30 верес-
ня 2016 року. Закони покликані забезпечити імплементацію відповідних змін у здійсненні 
правосуддя і містять низку новел для українського законодавства у сфері судоустрою, зо-
крема: 

1) усунуто парламент від формування суддівського корпусу; 
2) закріплено істотні зміни в частині переходу судової системи до трьох рівнів: ліквіду-

ються Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди. Замість них створюється новий 
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Верховний Суд, до якого переходять всі повноваження щодо касації. Він буде ключовим у фор-
муванні єдиної судової практики.

Систему судоустрою складатимуть місцеві окружні суди, апеляційні суди у відповід-
них округах і Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій справ у системі судоустрою 
діятимуть вищі спеціалізовані суди. У складі Верховного Суду діятимуть п’ять струк-
турних підрозділів: Велика палата Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, 
Касаційний господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд; 

3) передано повноваження Вищій раді правосуддя щодо вирішення питань про при-
тягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Без згоди Вищої ради правосуддя 
суддю не можна затримувати або утримувати під вартою чи арештом до винесення 
обвинувального вироку суду, за винятком затримання судді під час або відразу ж після 
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

4) оновлення суддівського корпусу і зміцнення незалежності суддів, що передбачає їх атес-
тацію та відкритий конкурс. Зазначене відкриває нові можливості для науковців у правовій 
сфері та адвокатів й можливість очиститися від певного «суддівського баласту», який тягнув 
на дно всю систему;

5) абсолютний імунітет судді буде замінений функціональним імунітетом. Суддівський 
імунітет полягає в забороні притягнення до відповідальності за юридичну позицію судді, 
викладену в ухваленому ним рішенні. У той же час суддя може бути притягнутий до кри-
мінальної відповідальності за проступки, які опосередковано можуть вплинути на його 
юридичну позицію (наприклад, отримання неправомірної вигоди);

6) закріплено нову підставу для звільнення суддів з посади. У разі, якщо суддя не може 
довести легітимність свого майна, він має піти з посади, тобто обов’язок «доказування» 
перекладено на суддю.

Загалом реформування судової системи спрямоване на створення зовсім нової, неза-
лежної від влади системи, ефективної, швидкої, недорогої, тобто такої судової системи, 
яка б характеризувалася високою швидкістю прийняття законних і справедливих рішень, 
була доступна, справедлива і чесна.

Врешті-решт судова система має почати задовольняти очікування суспільства щодо 
права на правосуддя та справедливий суд, кожний суддя має користуватися довірою сус-
пільства, а в людей не повинно виникати сумнівів у професійності та раціональності його 
рішень.

Крім того, судова реформа має вирішити такі проблеми судочинства, як затягування 
строків судових проваджень, захист свідків, збереження конфіденційності, спрощення 
процедури звернення до суду тощо. Потребує покращення технічне оснащення суду. 

Реформа судової системи для більшої ефективності судового провадження пови-
нна супроводжуватися реформою суміжних інститутів: виконання судових рішень, адво-
катури та прокуратури. Потрібно прийняти закони «Про Вищу раду правосуддя», «Про 
Конституційний Суд», «Про адвокатуру», кілька нових процесуальних кодексів або внести 
зміни в чинні.

Проте слід визнати, що Закон України «Про судоустрій і статус суддів» має чимало 
прогалин, які в подальшому можуть вплинути на процес здійснення правосуддя. Зокрема, 
для повноцінної роботи нового Верховного Суду, потрібно внести зміни до процесуаль-
ного законодавства. Так, у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» не запропоновано змін до жодного з процесуальних кодексів. 
Незрозуміло, у якому порядку можна буде оскаржити рішення суду апеляційної інстанції? 
Протягом якого строку Верховний Суд  здійснюватиме розгляд касаційних скарг та які рі-
шення можуть бути ним ухвалені за результатами перегляду? 

У законі не передбачено порядку передачі справ з Верховного Суду України чи спе-
ціалізованих судів до новоствореного Верховного Суду. Виникають питання – чи підля-
гатимуть справи передачі до новоствореного суду касаційної інстанції і яким чином це 
буде здійснюватися, чи їх розгляд має завершитися в тому суді, який розпочав касаційне 
провадження?
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Не передбачено в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» виваженого, про-
думаного і завершеного механізму переходу від старої до нової системи судоустрою. Не 
прописана детально на рівні закону процедура добору до Верховного Суду. Визначати її 
має Вища кваліфікаційна комісія суддів. 

Не працюють два органи, яким відводяться головні ролі у формуванні нового суддів-
ського корпусу. Вищої ради правосуддя ще немає, а Вища рада юстиції вже не може вико-
нувати більшість нових повноважень [5]. 

Збереження за членами Вищої ради юстиції статусу членів Вищої ради правосуддя, 
після створення цього органу, є питанням доволі дискусійним.

Крім того, відповідно до чинної редакції статті 131 Конституції України за посадою 
до складу Вищої ради правосуддя має входити Голова Верховного Суду. Такий суд ма-
ють створити до 30 березня 2017 року. Закономірно, що і Голова в новому Верховному 
Суді буде обраний не раніше весни наступного року. Проте ніде не зазначено, що Голова 
Верховного Суду України обіймає посаду члена Вищої ради правосуддя до моменту при-
значення Голови Верховного Суду.

Такі законодавчі прогалини можуть призвести до того, що рішення Вищої ради право-
суддя, які будуть ухвалювати колишні члени Вищої ради юстиції будуть скасовані. 

Розрекламоване усунення політичного впливу на суддів виявилося лише міфом, 
оскільки даний закон розширює повноваження Президента України. Відповідно до ст. 128 
Конституції України призначення на посаду судді здійснюється Президентом України 
за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, установленому законом. Президенту до 
31 грудня 2017 року надається право самостійно приймати рішення з питань утворення, 
реорганізації та ліквідації судів; упродовж двох років переведення судді з одного суду 
до іншого здійснює Президент України на підставі відповідного подання Вищої ради 
правосуддя (розділ XV п. 161 Перехідних положень Конституції України). Президент 
усупереч конституційним змінам отримав можливість підписувати посвідчення головам 
судів (ч. 2 ст. 51 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»), що у подальшому може 
ставити під сумнів їх незалежність.

Структурне реформування не може гарантувати те, що Верховний Суд уніфікує су-
дову практику. Повноваження, які в новому Верховному Суді отримають касаційні суди, 
нададуть їм автономії. Навіть організаційно забезпечити однакові підходи до формування 
судової практики при такій моделі буде вкрай важко. Крім того, будучи в складі Верховного 
Суду, касаційні суди матимуть власних голів, з певними повноваженнями, власним апара-
том та штатними підрозділами. За таких умов Голова Верховного Суду не зможе вплинути 
на всі процеси, які відбуватимуться в суді.

Хибною є думка, що в найвищій інстанції пануватиме єдність думок і поглядів, оскіль-
ки до Верховного Суду обиратимуть не лише колишніх суддів, а й науковців та адвокатів. 
Виникає питання, чи можуть досвідчені судді та люди зі сфери науки досягти консенсусу 
під час прийняття судового рішення. 

Поза увагою законодавця залишаються питання щодо необхідності впровадження в су-
дах таких організаційних змін, як дистанційний розгляд справ, наявність достатньої кіль-
кості судових залів та адекватне навантаження, що дозволить судді повністю реалізувати 
свій професійний потенціал, а не поспіхом розглядати по 30 і більше справ на день. 

Не до кінця визначено дати початку роботи судів. Так, районні, міжрайонні, район-
ні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до 
утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого поширю-
ється на відповідну територію; апеляційні суди, утворені до набрання чинності Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів», продовжують здійснювати свої повноважен-
ня до утворення апеляційних судів у відповідних апеляційних округах. Такі апеляційні 
суди у відповідних апеляційних округах мають бути утворені та розпочати здійснювати 
правосуддя не пізніше трьох років з дня набрання чинності Закону України «Про судоу-
стрій і статус суддів». Разом з тим ліквідація зазначених судів може спричинити зупинення 
на невизначений час як реалізацію права громадян на апеляційне оскарження, так і доступ 
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їх до правосуддя в цілому, чим порушується ключовий засіб забезпечення реалізації права 
на судовий захист, передбачений статтею 55 Конституції України, як одна з найважливіших 
гарантій здійснення конституційних й інших прав і свобод людини та громадянина.

Вищі спеціалізовані суди ліквідуються з дня публікації рішення Пленуму Верховного 
Суду про початок роботи Верховного Суду (у складі, принаймні, 65 суддів) й за умови 
набрання чинності відповідного процесуального законодавства, що регулює порядок роз-
гляду справ Верховним Судом у складі, визначеному новим законом (п. 6, 8 ч. 4 розділу XII 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Водночас зазначене не гарантує одно-
часного настання цих подій, у результаті чого може виникнути ситуація, за якої в країні 
фактично будуть існувати два найвищі судові органи в системі судів України.

Порушено логіку змін назви установ, адже залишається Конституційний Суд України, 
Президент України, Служба безпеки України і таке інше. В такому випадку доречно було б 
провести повну уніфікацію, а не лише стосовно Верховного Суду.

За крок від зупинення частина кримінальних проваджень. Так, відповідно до п. 37 ч. 4 
розділу XII Закону України «Про судоустрій і статус суддів» списки присяжних мають 
бути сформовані згідно з процедурою, передбаченою цим законом, протягом шести мі-
сяців з дня набрання ним чинності. Це призведе до того, що не вистачатиме присяжних, 
оскільки законодавець не подбав про збереження їх старого складу. Тож доведеться пройти 
6-місячну процедуру формування та затвердження нових списків. 

Рішення про призначення такої великої частини суддівського корпусу за результатами 
нового конкурсу, а не через процедуру підтвердження відповідності займаній посаді може 
ускладнити або взагалі зупинити здійснення правосуддя в багатьох місцевих судах України. 
Це підтверджується даними Державної судової адміністрації України (далі – ДСА). Так, 
якщо станом на 01.06.2016 р. лише у двох судах не було кому вирішувати справи, то, за 
останніми даними (станом на 01.10.2016 р.), таких установ стало вісім. Фактично без до-
ступу до правосуддя залишилося майже 300 тис. осіб (саме стільки проживає у 8 районах, 
які «обслуговують» згадані інституції) [6]. 

У багатьох судах недокомплект перевищує 50 %. Це призведе до того, що розгляд справ 
затягнеться на роки й багато обвинувачених можуть вийти на волю відразу після винесен-
ня вироку відповідно до Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення 
у строк покарання».

За інформацією ДСА сьогодні в країні налічується 71 суд, де працює по одному судді, на-
ділених повноваженнями, та 124 суди, де працюють двоє суддів, наділених повноваженнями. 
Усього ж в Україні на сьогодні діє 801 суд [7]. 

Масове звільнення суддів призвело до непомірного навантаження на решту суддів. 
Вони не в змозі розглядати справи в розумні строки. Навіть у Вищому спеціалізованому 
суді з розгляду цивільних і кримінальних справ станом на 20.09.2016 р. залишок справ 
становив майже 17 тис. У Верховному Суді України не розглянуто майже 1 тис. справ [8].. 
Зрозуміло, щоб впоратися з таким обсягом роботи, знадобиться не один місяць. 

Відповідно до ч. 2 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді першої інстанції 
щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 
більше десяти років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. 
Проте сьогодні навіть у районних судах м. Києва іноді важко зібрати колегію. У більшості 
столичних судів немає присяжних. І якщо обвинувачені згідно з ч. 3 ст. 31 КПК України кло-
потатимуть про розгляд справи судом присяжних, доведеться звертатися до Апеляційного 
суду м. Києва й змінювати підсудність за тими районами, у яких є присяжні.

За таких умов складно говорити про дотримання всіх стандартів правосуддя. 
Наприклад, у судах з одним суддею автоматизована система документообігу суду забез-
печуватиме розподіл матеріалів кримінального провадження між суддями лише фор-
мально, через брак вибору. У судах, які функціонують з одним чи двома суддями, гостро 
стоїть проблема зі слідчими суддями, оскільки не кожний суддя виконує таку функцію. 
Згідно з КПК України слідчий суддя не може розглядати справу по суті. Складна ситуація 
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й зі спеціалізацією, оскільки одні й ті самі судді змушені слухати кримінальні, цивільні, й 
адміністративні справи.

Ще однією проблемою, яка виникла, є те, що Національна поліція України зняла охо-
рону з 53 % судів. Станом на 5 жовтня 2016 року з 801 приміщення, у яких розташовано 
апеляційні й місцеві суди, 424 (53 %) будівлі не охороняються взагалі, 219 (27 %) – лише 
вдень, 4 (1 %) – вночі. Цілодобовою охороною підрозділами Національної поліції України 
забезпечується лише 154 приміщення (19 %).

У ніч на 1 жовтня 2016 р. без будь-якого попередження було припинено охорону при-
міщень районних судів м. Києва, будівлі Державної судової адміністрації та її територіаль-
ного управління [9]. 

Такі дії призводять до вільного доступу до приміщень судів осіб, які перешкоджають 
роботі, а також неналежного ведення судових справ. Крім того, відсутність охорони дозво-
ляє так званим «громадським активістам» можливість відверто здійснювати тиск на суддів 
з метою отримання необхідного для них рішення в тій чи іншій справі. За останній час 
суддями складено 139 скарг на перешкоджання судочинству, але за більшістю з них ні в 
Національній поліції України, ні в прокуратурі не зареєстровано проваджень. Такі зриви, 
загрози й тиск на суддів відбувається по всій країні, унаслідок чого припинити здійсню-
вати правосуддя можуть ще більше судів [10]. У Конституції чітко зазначено, що держава 
забезпечує належні умови для функціонування судів і діяльності суддів (ст. 130). 

Хто зараз особисто бере на себе відповідальність за результат судової реформи і хто 
готовий відповідати за її можливий провал? Більш того, хто відповідатиме за можливий 
правовий колапс у разі повного знищення судової влади? Ці питання залишаються від-
критими. Водночас на питання про ризики судової реформи слушно відповів заступник 
Глави Адміністрації Президента України О. Філатов: «Жодна реформа не буває без ри-
зиків. Сьогодні ситуація в судовій системі не влаштовує нікого. Суддів не влаштовують 
невисокі зарплати, суспільна недовіра до судової системи в цілому, а суспільство незадо-
волене, оскільки вважає, що судова система не виконує свої функції ефективно. Державу 
стан судової системи теж не влаштовує, оскільки у суспільства виникають претензії і до 
самої держави. Це не нормально. Ризики, звичайно, є, але якщо нічого не робити, то далі 
буде тільки гірше» [11].

Висновки. Підводячи підсумок, зазначу, що судова реформа дійсно необхідна Україні. 
Цей процес дуже болючий і повільний. Сподіваюся, що з часом довіра до судової влади 
зростатиме, в інтересах кожної людини не знищувати, а зміцнювати судову владу, оскіль-
ки лише суди можуть забезпечити захист їх прав і свобод, гарантованих Конституцією 
і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України.
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рассмотрении материалов уголовного производства.
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КОНстИтУЦіЯ УКРАЇНИ ЯК ОсНОВА РЕАЛіЗАЦіЇ ДЕРЖАВНОЇ 
МОЛОДіЖНОЇ ПОЛітИКИ В УКРАЇНі

Статтю присвячено аналізу положень Конституції України, які є основою форму-
вання та реалізації державної молодіжної політики в Україні. Встановлено діалектичний 
зв’язок конституційних принципів та нормативно-правових засад реалізації державної 
молодіжної політики. Доведено, що модель державної молодіжної політики знаходить-
ся в прямій залежності від конституційних характеристик української держави.

Ключові слова: Конституція, конституційні принципи, демократична, правова, со-
ціальна держава, державна молодіжна політика.

Постановка проблеми. У демократичному суспільстві Конституція набуває особли-
вого значення, оскільки вона створює оптимальний механізм функціонування як держа-
ви так і громадянського суспільства. Як основне джерело національної правової системи 
Конституція України «розкривається» в поточному законодавстві через деталізацію та кон-
кретизацію конституційних положень в законах та підзаконних нормативно-правових ак-
тах. Масштабні трансформації основ життя українського суспільства викликали динамічні 
і глибокі зміни соціальних характеристик нового покоління, обумовили появу значних і ба-
гатопланових молодіжних проблем, що поглиблюються і детермінують зниження молодіж-
ного потенціалу. Підвищений інтерес до молодої генерації відображає одну з об’єктивних 
закономірностей сучасного етапу світового розвитку, пов’язану з усвідомленням суспіль-
ством і державою специфічної ролі й статусу молоді в політичній, економічній та соціо-
культурній дійсності. Ефективна державна молодіжна політика є сьогодні не тільки факто-
ром соціальної стабільності, але і гарантом безпеки держави в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичною основою дано-
го дослідження стали праці відомих вчених, які досліджували питання ролі Конституції 
України в правовій системі та її вплив на діяльність суб’єктів правовідносин, серед яких 
слід відзначити праці: К.С. Кануннікова, А.В. Кочеткова, А.Р. Крусян, О.В. Оніщенко, 
Т.С.  По дорожної, Ю.М. Тодики. 

Мета статті. Дослідити вплив конституційних норм на реалізацію державної моло-
діжної політики та встановити взаємозв’язок конституційних правоположень з принципа-
ми реалізації політики держави щодо молоді.

Виклад основного матеріалу. У демократичному суспільстві Конституція набуває 
особливого значення, оскільки вона створює оптимальний механізм функціонування як 
держави так і громадянського суспільства. За своїм змістом Конституція України є універ-
сальним регулятором, що здійснює вплив на всі сфери життєдіяльності людини. Не можна 
не погодитись з думкою І. Гладуняк, що «Конституція постає не лише як один з можливих 
чинників впливу на державну політику, а саме як її фундаментальна основа та вирішальний 
фактор, без якого зникають демократичні основи» [2]. Конституція України як нормативно-
правова основа реалізації державної молодіжної політики (далі ДМП) «розкривається» в 
поточному законодавстві через деталізацію та конкретизацію конституційних положень 
в законах та підзаконних нормативно-правових актах. Конституція передбачає формулу, 
яка означала б відповідність усіх інших нормативних актів і дій органів держави «духу» 
і «змісту» конституційних положень та їх послідовної реалізації [17, с. 117]. Специфіка 
функціонування інститутів суспільства і держави та їх постійна еволюція зумовлює необ-
хідність здійснення зміни соціальних відносин лише через раціональну зміну правових 
норм. Уявляється, що Конституція виступає при такому підході в якості самостійного і 
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важливого чинника інституціоналізації нових соціальних та економічних відносин, може 
прискорювати і сповільнювати їх, служить формою, яка знаходиться в пошуку свого со-
ціального змісту, ідеєю, яка ще не цілком матеріалізувалася [4, с. 33]. Конституція виконує 
правоутворюючу роль, і, як своєрідний центр правової системи, закріплює правові ідеї, 
керівні начала, ідеали існування, розвитку суспільних відносин правової держави сучас-
ності [16, с. 9]. 

Незважаючи на те, що Конституція України не містить положень щодо державної мо-
лодіжної політики, механізму її реалізації, вона передбачає ряд положень, які слугують 
основою для створення дієвого конституційно-правового механізму реалізації ДМП.

В контексті аналізу даного питання доречно звернутись до зарубіжного досвіду кон-
ституційної регламентації політики держави щодо молоді та визначення особливостей 
конституційно-правового статусу молодої людини.

Закріплення статусу молоді як особливої соціально-демографічної групи та визначен-
ня ролі держави у створенні умов для її соціалізації на конституційному рівні більш ха-
рактерним є для країн Європи. Так, в конституціях двадцяти європейських країн містяться 
положення, які спрямовані на забезпечення захисту молоді з боку держави, надання додат-
кових гарантій реалізації прав молоді.

Єдиною європейською державою, в конституції якої зустрічається і категорія «молодь» 
і «молодіжна політика» є Конституція Португалії. Так, в ст. 70, яка має назву «Молодь», 
визначаються сфери життєдіяльності, в яких молодь користується додатковим захистом, 
за змістом положення частини першої цієї статті визначають напрями реалізації політики 
держави щодо молоді, а саме: освіта молоді, праця, отримання житла, фізичне виховання 
та спорт, сфера дозвілля. Окрім того, частина друга статті 70 Конституції Португалії за-
кріплює пріоритетні цілі молодіжної політики, а в третій частині зазначені питання, для 
вирішення яких держава взаємодії з інститутами громадянського суспільства (школою, 
сім’ями, підприємствами, організаціями, молодіжними об’єднаннями) для досягнення ви-
значених цілей [8, с. 771].

Проведений аналіз текстів конституцій інших європейських держав, які містять по-
ложення щодо молоді, дає змогу зробити висновок, що навіть за відсутності терміну «мо-
лодіжна політика» в більшості з них містяться зобов’язання держав щодо створення по-
літичних, економічних, правових умов для розвитку молоді. На думку К.С. Кануннікова, 
європейські держави після так званих «молодіжних революцій» другої половини 20 сто-
ліття поступово усвідомили необхідність конституційно-правового регулювання політики 
держави щодо молоді, як шляхом закріплення відповідних положень у своїх конституціях, 
так і прийняттям молодіжних законів [6, с. 592].

Зокрема, положення щодо сприяння участі молоді в політичному, економічному, куль-
турному житті країни містяться в конституціях Албанії [7, с. 190], Білорусії [7, с. 303], 
Вірменії [11], Іспанії [8, с. 54, 60], Італії [8, с. 108], Румунії [9, с. 68, 70, 71], Сан-Марино 
[9, с. 102], Словаччини [9, с. 121, 122], Туреччини [9, с. 238], Хорватії [9, с. 457], Чехії [9, 
с. 527]. Конституції зазначених держав визначають в загальному вигляді роль держави в 
процесі розвитку молоді, через застосування таких вербальних конструкцій як «держава 
сприяє», «держава опікується», «держава захищає», «держава визначає цілі».

В Угорщині на конституційному рівні закріплено підтримку держави в реалізації мо-
лоді трудових прав, а саме в абз. 2 ст. XVIII зазначається, що: «Угорщина спеціальними 
засобами гарантує молоді захист на робочому місці» [10].

Цікавим уявляється досвід ФРН в конституційному закріпленні категорії «молодь». 
В тексті Конституції категорія «молодь» присутня в статтях, які закріплюють право на 
свободу думки, друку; право на свободу пересування; право на недоторканість житла в 
частинах статей, які встановлюють обмеження в реалізації зазначених прав, якщо це 
може становити загрозу інтересам молоді або захисту прав молоді [7, с. 581, 582-582, 
585]. Подібний спосіб регламентації використано і в конституціях Швеції та Румунії. 
В Конституції Румунії в п.3 статті 31 зазначається, що реалізація права на інформацію не 
повинно завдавати шкоду заходам з охорони молоді [9, с. 68]. В Швеції в статті 2 Глави 
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6 Акту про свободу друку передбачено нормування спеціальним законом поширення 
друкованих видань зміст яких може створювати серйозну небезпеку для морального 
виховання молоді [9, с. 638]

Не можна не погодитись з висновком, зробленим К.С. Канунніковим, що практично в 
усіх розвинених державах ДМП є невід’ємною частиною загальнодержавної діяльності. 
Різниця лише в тому, в якому об’ємі і в якій формі ДМП закріплюється в конституційно-
правових актах [6, с. 594]

На превеликий жаль, положення Розділу III Громадянське суспільство і держава 
Концепції нової Конституції України від 19 червня 1991 року, яке передбачало покладан-
ня на державу обов’язку «проводити таку молодіжну, демографічну політику, яка сприяє 
стабільності шлюбів, забезпечує охорону материнства і дитинства» не знайшло свого від-
творення в Конституції України [18]. Доречно згадати, що в Проекті нової Конституції 
України від 1 липня 1992 року, винесеному Верховною Радою на всенародне обговорення 
термін «молодіжна політика» був відсутній, проте в ст.86 містилось положення про роз-
робку і здійснення державою програм соціальної допомоги молодим сім’ям [19]. В по-
дальших проектах і в чинній Конституції України ні «молодь», ні «молодіжна політика» 
не згадуються.

Незважаючи на відсутність в Основному Законі положень щодо молоді та ДМП, саме 
Конституція закладає основи реалізації ДМП, оскільки є ціннісним орієнтиром для всі-
єї правової системи, суб’єктів правотворчої та правозастосовчої діяльності. Як слушно 
зазначає А.Р. Крусян, конституційні цінності це гуманістичні, демократично-правові, 
універсальні орієнтири (цілі та настановлення), що мають формалізоване відображення 
в конституції держави, виявляються в конституційно-оціночній, інтерпретаційній і конт-
рольній діяльності органів конституційної юстиції та визначально впливають на консти-
туційне законодавство, конституційну правосвідомість, конституційний правопорядок та 
публічно-владну практику [14, с. 4]. Стосовно взаємозв’язку цінностей та принципів кон-
ституційного ладу, Ю.М. Тодика зазначає, що окремо від тексту Конституції базові цін-
ності залишаються не правовими категоріями, наповненими філософським змістом. Лише 
через норми Конституції такі цінності отримують юридичне значення і стають принципа-
ми конституційного ладу [24, с. 21-22]. Схожої думки дотримується і російський дослід-
ник Г.Б. Ройзман, який зазначає, що значення конституційних цінностей, які отримують 
своє відображення через систему конституційних принципів, виражається в тому, що вони 
детермінують законотворчий процес, закріплюють критерії конституційності норм права 
[20, с. 23]. Основоположні конституційні цінності в суспільній практиці можуть гаранто-
вано втілюватися в життя там і тією мірою, де і якою мірою утвердження конституційної 
демократії є стрижневим завданням і актуальним порядком денним державної політики 
[5, с. 10]. 

Найважливіші з конституційних принципів, на думку Ф.В. Веніславського, у своїй су-
купності становлять засади конституційного ладу України. Вони визначають зміст та спря-
мованість не лише конституційно-правового, а й всього поточного регулювання, є загаль-
ними орієнтирами правотворчості, праворозуміння та правозастосування, закріп люють 
основи організації та функціонування практично усіх суспільних та державних інститу-
тів. Адже конституційний лад і опосередковує собою втілення в реальну консти туційно-
правову практику низки найбільш важливих, загальновизнаних суспільних цін ностей, що 
зумовлюють демократичність правового статусу особи, демократичні процедури форму-
вання, організації й функціонування органів публічної влади, їх взаємо дію й співпрацю, 
вільну діяльність інститутів громадянського суспільства тощо [1, с. 54]. Саме закріпле-
ні в І розділі Конституції України засади конституційного ладу становлять першооснову 
для інших положень Основного Закону, для всієї системи чинного законодавства та інших 
нормативно-правових актів [23, с. 124]. Особливістю конституційних норм, які визнача-
ють засади конституційного ладу, як слушно зазначає В.  Кравчук, є їх загальний характер, 
який виражається в тому, що вони закріплюють засади і принципи організації держави в 
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найбільш загальній формі, а їх конкретизація здійснюється в інших розділах Конституції 
України та в актах чинного законодавства [13, с. 58].

Сьогодні більш відчутною є конституціоналізація суспільних відносин, яка уявляєть-
ся як всеосяжний процес насичення конституційними настановами різногалузевих норм 
права, правових доктрин, змісту внутрішньої та зовнішньої політики держави, яке в ре-
зультаті повинно привести у відповідність до духу та змісту конституційно-правових норм 
суспільні відносини на усіх рівнях [5, с. 9]. Усі нормативно-правові акти, як стверджує Т.С. 
Подорожна перебувають у полі тяжіння змісту, принципів, цілей і завдань правового ре-
гулювання, закріплених у Конституції, і не можуть протистояти в цьому сенсі Основному 
закону, а лише розвивати, конкретизувати і деталізувати його [17, с. 117]. 

Конституційні принципи «встановлюють засади конституційного ладу України, най-
важливіші елементи правового статусу людини і громадянина, базові положення здійснен-
ня влади народом, правосуддя, територіального устрою, механізму здійснення державної 
влади» і є відправними основами реалізації ДМП, створюючи каркас правового та інститу-
ційного забезпечення діяльності держави в цій сфері відносин [21, с. 13]. 

Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» визначила 
головним гарантом здійснення ДМП Україну як суверенну державу. Це підкреслює першо-
чергову значимість конституційних характеристик держави. В контексті дослідження слід 
більш детально розглянути зв’язок зазначених характеристик та моделі ДМП в Україні.

Закріплення в Конституції України як демократичної, правової, соціальної держави 
передбачає створення ефективного механізму захисту прав і свобод людини і громадянина. 
ДМП в демократичній державі спрямована на стимулювання активності молоді в реаліза-
ції ДМП, підвищення рівня гарантованості прав молоді, створення умов для повноцінного 
становлення та розвитку молоді.

З характеристикою України як демократичної держави тісно поєднаний принцип по-
літичного та ідеологічного плюралізму. Політична багатоманітність означає, насамперед, 
реальну можливість створення і діяльності різних об’єднань громадян (партій, рухів, кон-
гресів тощо), основною метою яких є участь у виробленні державної політики, формуванні 
та функціонуванні органів державної влади і місцевого самоврядування. У свою чергу, 
ідеологічна багатоманітність передбачає право різних суб’єктів конституційно-правових 
відносин безперешкодно формулювати, досліджувати, пропагувати і втілювати у практику 
суспільних відносин ідеї, теорії та погляди, що стосуються різних аспектів життя держави, 
суспільства і цивілізації загалом [3, с. 22]. В процесі реалізації ДМП її суб’єкти вибудову-
ють взаємовідносини з молоддю базуючись на конкретній ідеологічній та політичній плат-
формі. Це стосується перш за все громадських організацій, які є головними партнерами 
держави у взаємному впливі на становлення молоді. Саме громадські організації активно 
співпрацюють з органами державної влади на всіх етапах формування та реалізації ДМП 
через участь у роботі громадських рад, які створюються при органах державної влади, 
через участь у розробці та реалізації програм щодо молоді як на загальнодержавному так і 
регіональному і місцевому рівнях.

Принцип політичного плюралізму припускає можливість боротьби політичних сил 
за свій вплив в молодіжному середовищі за допомогою легітимних засобів в умовах ба-
гатопартійності [12, с. 14]. Вибір політичної спрямованості роботи з молоддю залежить 
від ідеологічної орієнтації, становища партій у суспільстві та державі, підготовленості їх 
лідерів, традицій внутрішньопартійного життя, стилю політичної поведінки, конкретного 
соціально-політичного, економічного, культурного і релігійного розвитку [25]. В Україні 
значна кількість партій мають свої молодіжні філії та організації, які ідеологічно орієнту-
ються на них. Окрім цього партії за допомогою своїх програм намагаються забезпечити 
підтримку молоді на виборах, проголошуючи соціальну спрямованість власної молодіжної 
політики [15].

Аналіз програм політичних партій, як на парламентських так і на місцевих виборах 
впродовж останніх десяти років дозволяє виділити наступні підходи щодо визначення 
ролі та місця молоді: 1) сприйняття молоді як об’єкту впливу, яку потрібно виховувати 
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(патріотичне, спортивне, духовне виховання); 2) сприйняття молоді лише як вразливої гру-
пи населення, яка потребує підтримки за рахунок соціальних виплат, пільг тощо; 3) визна-
чення молоді як пріоритету та відповідно перетворення її на активного учасника політич-
ного, економічного життя. Базування на одному з зазначених підходів визначає політику 
партії щодо молоді та реалізація або не реалізація відповідних напрямків. Безперечним 
є той факт, що партії, які визначають молодь як ресурс майбутніх демократичних пере-
творень, приділяють значну увагу цій групі населення в своїх програмних документах та 
орієнтуються на неї як на кадровий потенціал.

Тісно пов’язаний з принципом демократичності держави є принцип розподілу влади, 
який передбачає створення такого організаційно-правового механізму, який би обмежував 
державну владу, передусім, для того, щоб всі органи державної влади здійснювали свої 
пов новаження виключно на підставі і відповідно до Конституції і закону. Саме принцип 
поділу влади дає змогу державному механізму функціонувати ефективно на демократич-
них засадах та повноцінно реалізовувати державні функції. Декларація «Про загальні за-
сади державної молодіжної політики в Україні» при визначенні поняття ДМП закріплює, 
що системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом 
реалізується в законодавчій, виконавчій та судовій сферах. Тобто органи трьох гілок дер-
жавної влади приймають участь в реалізації напрямків ДМП відповідно до їх функціональ-
ного призначення.

Для ефективної реалізації ДМП на місцях виключне значення має конституційний 
принцип визнання та гарантування місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування 
передбачає можливість самостійного вирішення питань місцевого значення в інтересах 
всього населення та молоді зокрема. 

Конституційне закріплення України як правової держави передбачає підпорядкованість 
держави праву, а головним обов’язком такої держави є забезпечення прав та свобод люди-
ни. Одним із головних завдань держави у реалізації ДМП, як зазначається в Декларації, є 
створення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих гро-
мадян. Зазначене завдання ДМП базується на принципі правового та соціального захисту 
молоді та стосується всіх напрямків ДМП: здобуття молоддю освіти, зайнятість молоді, 
оволодіння духовними та культурними цінностями, охорона здоров’я, участь у політично-
му та економічному житті суспільства.

Зв’язаність держави правом означає реалізацію державних функцій та повноважень 
виключно на підставі правових норм та в ними визнаних межах. Саме право виступає ін-
струментом та основою реалізації ДМП. Юридично забезпечена державна політика, як 
зазначає В. Селіванов, незалежно від того, що вона об’єктивно важко піддається раціо-
налізації, оскільки охоплює поряд з детермінованими чинниками й різноманітні явища 
самоорганізації соціальної взаємодії, стає певним раціональними засобом, завдяки якому 
об’єктивний багатовимірний процес суспільного життя, що має природний нестабільний 
характер, перетворюється у відносно керований процес. За допомогою юридичних актів, 
на думку В. Селіванова, державна політика фіксує, на певний час, державну волю як в 
окремих сферах життєдіяльності суспільства, так і в ньому цілому [22, с. 50].

Молодіжна політика в правовій державі опирається на право та закон їх верховенство 
для «забезпечення дотримання законності в молодіжному середовищі, здійснення передба-
чених діючим законодавством країни гарантій прав та свобод молодої людини і громадяни-
на, рівність всіх молодих людей перед законом і судом, взаємну відповідальність молодого 
громадянина та держави, судовий та інший захист молодої особистості [12, с. 15]. 

З правовою характеристикою Української держави тісно пов’язаний її соціальний ха-
рактер. Однією з особливостей сучасного конституційного регулювання є його «соціаліза-
ція». Динаміка конкретних суспільних змін та успішність процесу «соціалізації» держави 
знаходиться в прямій залежності від включення молоді в процес соціально-правової транс-
формації. Серед всіх соціальних груп сучасного українського суспільства, молодь, з огляду 
на її специфічні функції, може стати головним чинником забезпечення розвитку держави 
і суспільства, але, лише за умови ефективної державної політики, головною метою якої є 
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створення умов і гарантій для соціалізації молоді в інтересах держави, суспільства та її 
власних інтересах. 

Висновки. Отже, Конституція України як акт найвищої юридичної сили виступає 
не лише нормативно-правовою основою реалізації державної молодіжної політики, а 
й ціннісним орієнтиром для всіх суб’єктів правовідносин в сфері роботи з молоддю. 
Саме Конституція визначає модель державної молодіжної політики шляхом закріплення 
конституційних характеристик української держави та принципів функціонування органів 
державної влади та місцевого самоврядування. Не можна не враховувати, що сучасна 
модель державної молодіжної політики орієнтована на розширення участі інститутів 
громадянського суспільства, як шляхом залучення більшої кількості цих інститутів, так 
і доповнення новими формами участі в реалізації державної молодіжної політики. Саме 
Конституція створює правову основу для створення, розвитку інститутів громадянського 
суспільства та визначає засади їх взаємодії з органами державної влади. 
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Резюме
Статья посвящена анализу положений Конституции Украины, являющиеся осно-

вой формирования и реализации государственной молодёжной политики в Украине. 
Установлена диалектическая связь конституционных принципов и нормативно-
правовых основ реализации государственной молодёжной политики. Доказано, что 
модель государственной молодёжной политики находится в прямой зависимости от 
конституционных характеристик украинского государства. 
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THE CONSTITUTION OF UKRAINE AS THE BASIS FOR 
IMPLEMENTING GOVERNMENTAL YOUTH POLICY IN UKRAINE

Summary
The article analyzes the provisions of Ukrainian Constitution, which make the basis for 

the formulation and implementation of governmental youth policy in Ukraine. The author 
establishes dialectical relation between the Constitutional principles and the basis for 
implementing governmental youth policy. The article contains proofs that governmental youth 
policy is directly linked to the Constitutional principles of Ukrainian state.
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МісЦЕ МИРОВОЇ ЮстИЦіЇ У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНіЗМі 
УКРАЇНИ

Проаналізовано погляди вітчизняних науковців різних галузей права щодо потен-
ційного місця мирових судів та суддів у державному механізмі України. Ґрунтуючись на 
критичному аналізі позитивних та негативних моментів кожного з підходів, аргументо-
вано позицію, що потребам вітчизняного судоустрою, історичному й зарубіжному до-
свіду функціонування мирової юстиції найбільше відповідає державницький підхід. 

Ключові слова: мирова юстиція, мировий суд, судоустрій.

Постановка проблеми. Питання реформування судової влади в цілому та судової сис-
теми зокрема, продовжує залишатись одним із найактуальніших на сучасному етапі роз-
будови правової держави, адже не викликає сумнівів той факт, що оптимальний судоустрій 
виступає однією з гарантій справедливого правосуддя. Для цього система судів повинна 
бути «раціональною». Тобто, з одного боку простою та зрозумілою, а з іншого, представ-
лена достатньою кількістю судових установ та суддів, щоб бути спроможною забезпечити 
всебічний розгляд справ у розумні строки. Більше того, на шляху досягнення істинної ра-
ціональності судоустрою не зайвим буде звернути увагу на твердження В.М. Кампо про те, 
що «судовій системі бракує нових демократичних звичаїв, заснованих на конституційних 
традиціях українського народу, – справедливості, чесності, гуманності, свободі, рівності 
тощо» [1, 118].

В цьому аспекті привертає увагу інститут мирових суддів, історія становлення і розви-
тку котрого демонструє його глибоку вкоріненість у правову культуру європейських наро-
дів та національну самобутню історичну спадщину. По суті мирові судді, як універсальний 
інститут судової системи, є важливим показником елементарної демократичності остан-
ньої [2, 16]. Його виникнення у будь-якій країні в історичному минулому обумовлювалось 
об’єктивною необхідністю відновлення громадського спокою, справедливості та прими-
рення сторін.

Сучасна історія мирової юстиції в нашій країні обмежується тим, що протягом усього 
процесу реформування вітчизняної судової системи науковці і законодавець час від часу 
повертаються до ідеї запровадження мирових судів, але досі вони залишаються лише «по-
глядом у майбутнє». Водночас, як обґрунтовувалась нами раніше, на сьогодні існують те-
оретичні та правові передумови для їх створення в Україні, а належне функціонування 
даного інституту є тим підходом, що здатен забезпечити вирішення нагальних проблем 
судової влади [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загалом, ідея створення мирових судів 
у нашій державі підтримується як у наукових колах (В. Барвіцький, О. В. Гетманцев, 
В.  Ф.  Кли менко, В. В. Крижанівський, М. М. Михеєнко, І. І. Поляков, С. В. Прилуцький, 
В. П. Самохвалов, В. М. Тертишник, В. Я. Тацій, Д. А. Шигаль, О. Яновська, М. Ясинок, 
В. О. Попелюшко, так і представниками суддівської влади (М. Бородін, В. М. Кампо, 
М.  Оніщук, О. Пасенюк). При цьому, незважаючи на відсутність законодавчого регулю-
вання та фактичного існування мирових судів, обговорення теоретичних проблем мирової 
юстиції, зокрема щодо її потенційного місця у вітчизняному державному механізмі у юри-
дичній літературі супроводжується полемікою, боротьбою різних поглядів і точок зору, що 
цілком природно, враховуючи нагальні потреби суспільства у реформуванні судової сис-
теми та, власне, складність такого феномена як мирова юстиція. Разом з тим, розроблення 
оптимальної для нашої правової системи концепції мирової юстиції без узагальнення та 
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аналізу існуючих на цю проблему поглядів не видається можливим. Що і зумовило вибір 
нами теми дослідження. 

Метою статті є визначення місця мирової юстиції у державному механізмі України. 
Її  новизна полягає в систематизації поглядів вітчизняних науковців щодо потенційного 
місця мирових судів та суддів у вітчизняному державному механізмі та обґрунтуванні до-
цільності упровадження мирових судів в Україні в якості елементу судової системи, а не 
місцевого самоврядування чи альтернативного способу розв’язання спорів. 

Виклад основного матеріалу. Абстрагуючись від таких деталей функціонування ми-
рових судів, як компетенція, порядок призначення/обрання суддів, особливості розгляду 
справ тощо (як похідних від обраної моделі), існуючі пропозиції щодо місця мирових су-
дів, мирових суддів у державному механізмі, можна поділити на три групи: альтернативна, 
державницька, перехідна.

Отже, перший варіант передбачає інституціоналізацію мирових суддів в якості альтер-
нативного / досудового способу розв’язання спорів як автономної від держави структури 
[4; 5]. Позитив такої моделі мирових суддів обґрунтовується в літературі тим, що її за-
провадження не вимагає зусиль держави та витрат державних коштів, вона слугуватиме 
розвантаженню державних судів, інших органів влади; при цьому зберігається плюс для 
тих, хто втратив довіру до державних органів, зокрема до судів [6, 342]. Не вважаючи дані 
аргументи настільки вагомими, що можуть слугувати приводом для обрання саме такого 
формату для створення інституту мирових судів у нашій державі, цілком поділяємо думку 
М. І. Хавронюка та С. Ф. Мироненка про те, що з діяльністю в Україні третейських судів, 
які за своїми сутнісними ознаками дуже нагадують пропоновані мирові суди (саме як аль-
теративний спосіб розв’язання спорів (примітка наша – А. С.)) навантаження на державні 
суди не зменшилося, проте було створено певний негативний імідж третейських судів у 
владних структурах держави, бізнесі та серед громадськості. Отже, існує ймовірність того, 
що і мирові суди в разі їх створення може спіткати така ж доля [7].

Також наукова доктрина виділяє громадівську (громадську) модель мирових суддів як 
довірених осіб територіальної громади, що діють на основі статуту громади відповідно до 
чинного законодавства, інших нормативно-правових актів, норм народної моралі, з метою 
примирення сторін та вирішення спорів (конфліктів) [2, 17; 6], що виникають унаслідок дії 
місцевих нормативних актів [6, 341]. Саме такою характеризують вітчизняну модель миро-
вого суду, який зародився «на ґрунті слов’янської правової традиції», «на теренах Руської 
землі» [6, 328]. Проте прибічників упровадження в Україні такого виду мирового суду на 
сучасному етапі немає. І попри належність на перший погляд до них В. М. Кампо [8], 
С.  В. Прилуцького [6], а також авторів законопроекту «Про мирових суддів територіальних 
громад» [9], детальний аналіз цих доробок дає нам підстави назвати їх прихильниками 
перехідного типу. Перехідний варіант створення мирових судів передбачає впровадження 
державницького типу після апробації громадівського.

Так, В. М. Кампо переконаний, що інститут мирових суддів навряд чи доцільно впро-
ваджувати в умовах чинної пострадянської судової системи, … краще спочатку впровади-
ти інститут громадських мирових суддів, який простіше й швидше може бути впровадже-
ний у систему місцевого самоврядування. Набутий цими суддями досвід через певний час 
може стати неоціненним надбанням для формування інституту мирових суддів у судовій 
системі країни, – вважає науковець [2, 23]. Декларована законопроектом «Про мирових 
суддів територіальних громад» модель мирових суддів як альтернативного способу вре-
гулювання спорів у системі місцевого самоврядування також розглядалась її авторами як 
проміжний варіант, що в майбутньому (після внесення змін до Конституції України) мав 
слугувати підґрунтям для впровадження мирових судів у судову систему [9].

На наш погляд, на основі висловленого С. В. Прилуцьким бачення перспектив миро-
вого суду можна констатувати про належність автора до прибічників перехідної моделі. 
Оскільки, по-перше, вищеназвану концептуальну ідею законопроекту «Про мирових суд-
дів територіальних громад» учений називає «правильною та перспективною, а її недолік 
лише в тому, що вона випередила свій час». По-друге, називаючи державницький підхід 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016 75

упровадження мирових суддів – ефективним, а у випадку обрання останніх органами міс-
цевого самоврядування – найдоцільнішим, все ж у підсумку констатує, що мирові судді 
мають бути своєрідною формою участі громадян у місцевому самоврядуванні і функціону-
вати в системі місцевого самоврядування. Водночас, досліджуючи питання єдності судової 
влади як правової основи судової системи України, науковець визнає, що з метою ефектив-
ної організації та діяльності судів першої ланки місцеві суди мають бути чітко диференці-
йовані на суди малої (мирові) та загальної інстанції (міські, районні, окружні). Нескладні 
справи мають розглядатися в судах малої інстанції, більш складні та суспільно значимі – у 
місцевих судах загальної інстанції [6, 47; 235, 340–345].

На нашу думку, перехідний варіант має низку недоліків, а поетапність упровадження 
ми розцінюємо передусім як ускладнення і темпоральне відстрочення, а не полегшення 
процесу інституціоналізації мирової юстиції. Власне, і висловлювання одного з прибічни-
ків такого підходу підтверджує наше припущення. Упровадження інституту громадських 
мирових суддів у систему місцевого самоврядування, зауважує В.М. Кампо, потребує зу-
силь і часу. Тому навряд чи варто очікувати на його швидке впровадження та ефективність 
[2, 18]. Відповідно, коли ж очікувати на результативність другого етапу впровадження ми-
рової юстиції – створення мирових судів у складі судової системи?

Спробуємо обґрунтувати свою позицію. По-перше, позитивним моментом власне гро-
мадських мирових суддів як першого етапу перехідної моделі називають те, що для його 
практичної реалізації не потрібне внесення змін або прийняття нових законів, це можливо 
зробити на рівні локальних нормативних актів [7]. Однак порівняно з метою впровадження 
мирової юстиції – досягнення високих цілей забезпечення людині як найвищій соціальній 
цінності держави реальної можливості захисту порушених прав, – прийняття законів як 
засіб досягнення цієї мети не повинно викликати жодних труднощів.

По-друге, ще одним аргументом на користь мирових суддів територіальних громад 
називають перенесення фінансового тягаря щодо їх створення з державного на місцевий 
бюджет. Але навряд чи на сьогодні можна заявити, що в країні, яка охоплена умовами 
фінансової кризи та критичним дефіцитом коштів, місцеві бюджети характеризуються еко-
номічним розквітом. Тому поточний аргумент радше слугуватиме контраргументом. Крім 
того, при переході до другого етапу – впровадження мирових судів у судову систему – при-
йняття законів та необхідність витрат з держбюджету все ж неминучі. 

По-третє, прихильники перехідного варіанта розбудови мирових судів зауважують, що 
модель громадівських мирових суддів може бути ефективною лише там, де в територіаль-
ній громаді існують демократичні традиції, високий рівень правової культури громадян та 
довіри до місцевої влади [6, 341]. На жаль, і такі передумови на разі не характерні вітчиз-
няному соціуму.

По-четверте, слушно зазначається, що компетенція громадівських мирових суддів має 
бути обмеженою, – поширюватись на локальні конфлікти, що виникають на основі міс-
цевих нормативно-правових актів [6]. Отже, справи про незначні кримінальні проступки, 
адміністративні правопорушення не підпадають під даний критерій, оскільки випливають 
не з локальних правових актів, а, навпаки, передбачають притягнення від імені держави 
до правової відповідальності. Тому ідея прискорення і спрощення розгляду цих справ та 
наближення до громадян правосуддя (як напряму державної діяльності) не може бути реа-
лізована шляхом упровадження мирових суддів у громадському «форматі». 

Водночас автори законопроекту «Про мирових суддів територіальних громад» нама-
галися віднести до відання мирових суддів, посадових осіб територіальної громади (ч. 1 
ст.  2) коло справ, що виходять за межі критерію локальності (ст. 12), а тому їх не може бути 
покладено на громадських мирових суддів. Учені правомірно, на наш погляд, дійшли ви-
сновку, що це завуальована форма делегування функцій судів іншим органам чи посадовим 
особам, що прямо заборонено ст. 124 Конституції України. Вони справедливо розцінюють 
можливість розгляду мировими суддями територіальних громад земельних спорів як спо-
сіб захищеності місцевих рад власною «квазісудовою системою». А можливість розгляду 
громадськими мировими суддями справ про адміністративні правопорушення і водночас 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’201676

неможливість їх оскарження; віднесення до компетенції мирових суддів територіальних 
громад справ наказного провадження і стягнення з боржника грошових коштів або витре-
бування майна без проведення засідання і виклику сторін; відсутність норми, що передба-
чає можливість оскарження будь-яких рішень мирових суддів, формування, фінансування 
та матеріально-технічне забезпечення мирових суддів органами місцевого самоврядуван-
ня – розцінюється як спроба створити «територіальну судову владу», альтернативу держав-
ній та покласти на зазначений інститут функцію судів загальної юрисдикції зі здійснення 
правосуддя [10; 7; 11].

На наш погляд, наведені контраргументи цілком переконливо спростовують неспро-
можність мирових суддів у громадівському чи перехідному форматі реалізувати своє при-
значення, що полягає в наближенні правосуддя до громадян.

Одним з перших ідею створення мирових судів в судовій системі України (держав-
ницький підхід) обґрунтував О. В. Гетманцев, назвавши їх потребою сьогодення. На його 
думку: 1) мирові суди (в особі мирових суддів) мають бути суб’єктом судової влади і на-
лежати до системи судів загальної юрисдикції; 2) мирові суди діють від імені держави й 
виконують свої обов’язки на професійній основі, на них поширюються правові гарантії 
незалежності, самостійності та недоторканності суддів [12]. 

Такий же висновок обґрунтовано за результатами дослідження, яке проводив 
Регіональний громадський фонд «Право і Демократія»: «… мировий суд може бути впи-
саний у судову систему України як перша ланка або окремий вид місцевих судів загаль-
ної юрисдикції поряд із місцевими районними судами» [13, 96]. І. В. Назаров розглядає 
введення інституту мирового судді як один з механізмів збільшення кількості судів пер-
шого рівня. Останнє «…матиме важливе значення, оскільки багато в чому визначатиме 
якість правосуддя» [14, 394]. Підтримує ідею привнесення в судову систему мирової юс-
тиції і М.  Ясинок, називаючи це однією з реальних позицій у напрямі подолання стагна-
ції судової системи [15, 274]. Серед останніх розробок у цій царині варта уваги позиція 
О.  Яновської та Н. Дикої, які пропонують, щоб мирові суди входили до системи судів 
загальної юрисдикції паралельно з уже існуючими судами першої інстанції, не перебува-
ли в підпорядкуванні місцевих судів, допомагаючи зняти навантаження з останніх [11]. 
Також перспективу мирових судів саме як складової судової системи вбачають М. Оніщук 
та М.  Михеєнко [16]. 

Водночас, дуже часто в наукових доробках не досить чітко окреслено погляд на прин-
ципові характеристики інституту, а їх виокремлення можливе лише завдяки аналізу тексту 
загалом. Це призводить до ускладнення визначення того, до прихильників якої моделі на-
лежать її автори. Так, В. Ф. Клименко констатує, що в Україні є всі передумови правово-
го характеру та соціально-економічні умови для впровадження в альтернативну правову 
практику інституту мирової юстиції… Саме мирове судочинство стане найважливішою 
складовою захисту та реалізації правових інтересів учасників суспільних відносин завдяки 
вільному доступу до правосуддя як одного з визначальних міжнародних і національних 
принципів судочинства (курсив наш – А. С.) [17]. Інститут мирових судів може внести 
свіжий струмінь в українську судову систему, виступивши за певних умов противагою 
до старого пострадянського суду, а його запровадження стало б прогресивним явищем 
у сфері правосуддя та сприяло її демократизації, – припускає В. В. Крижанівський [18]. 
Дослідження інституту мирових суддів, на думку В. В. Решоти, має важливе теоретичне і 
прикладне значення для вдосконалення системи судоустрою України [10]. 

Як показали результати проведеного нами опитування суддів місцевих загальних судів, 
44,7 % респондентів підтримали ідею запровадження на території України мирових судів, 
55,3 % висловились проти необхідності таких нововведень. За те, що органи мирової юсти-
ції мають входити до складу судової влади, висловились 62,9 % суддів; 19,4 % – до складу 
органів місцевого самоврядування. При цьому, результати аналізу поглядів на це питання 
лише тих суддів, які підтримали необхідність створення в Україні мирової юстиції, свід-
чать про те, що 76,5 % з них убачають органи мирової юстиції в складі судової влади, і 
лише 14,7 % – у складі органів місцевого самоврядування. Це, безумовно, надає авторитету 
висловленим у науковій літературі відповідним обґрунтуванням з даної проблеми.
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Основний контраргумент, що наводиться на сьогодні в Україні проти державницької 
моделі мирових судів, полягає в тому, що це суперечить нормам чинної Конституції, які 
окреслюють судоустрій держави [7]. І, відповідно, їх запровадження неможливе без вне-
сення змін до чинної Конституції України [6, 340].

Однак дослідники Регіонального громадського фонду «Право і Демократія» ціл-
ком справедливо, на наше переконання, називають такий висновок передчасним. Адже 
Конституція України закріпила лише принципи побудови судової системи як базові поло-
ження для розвитку системи судів і законодавства з питань організації та діяльності судів 
загальної юрисдикції, а не власне судову систему, і, тим більше, не закріпила перелік рівнів 
(ланок), інстанцій судової системи [13]. Дійсно, чинна Конституція України (ст. 125) ні-
чого не говорить про систему місцевих судів, а проголошує лише, що найвищим судом 
у системі судоустрою України є Верховний Суд; відповідно до закону можуть діяти вищі 
спеціалізовані суди. А тому впровадження нового виду місцевих судів – мирових не супе-
речить наведеним нормам. 

Висновки. Існуючі пропозиції вітчизняних науковців щодо потенційного місця миро-
вих судів у державному механізмі України можна поділити на три групи: альтернативна – 
мирові суди повинні створюватися як альтернативний спосіб розв’язання спорів; держав-
ницька – мирові суди розглядаються як складова судової системи; перехідна – упровадження 
мирових судів у судову систему пропонується після апробації громадських мирових суддів 
(посадових осіб територіальних громад). При цьому, про місце, власне, мирової юстиції 
у вітчизняній науковій літературі мова не йде, адже даний інститут розглядається лише 
як можливе нововведення, комплексне визначення та відмежування ключових дефініцій, 
що складають його зміст наразі відсутні, а категорія «мирова юстиція» використовується 
вкрай рідко. Разом з тим, оскільки поняття мировий суд, мировий суддя і їх діяльність, на 
наше переконання, об’єднуються терміном мирова юстиція [20], місце цього комплексного 
явища в державному механізмі обумовлюється місцем його складових.

Відповідно, на нашу думку, потребам вітчизняного судоустрою та власне історично-
му й зарубіжному досвіду функціонування мирової юстиції найбільше відповідає держав-
ницький підхід (мирова юстиція, як складова частина, інститут судової влади), оскільки 
мирові суди та судді в громадському чи перехідному форматі (окрім цілого ряду наведених 
вище недоліків) неспроможні реалізувати основне призначення мирової юстиції, – набли-
ження правосуддя до громадян. Адже правосуддя це власне державна діяльність, а де-
легування функцій судів іншим органам чи посадовим особам, прямо заборонено ст. 124 
Конституції України.
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относительно потенциального места мировых судов и мировых судей в государствен-
ном механизме Украины. Основываясь на критическом анализе положительных и 
отрицательных моментов каждого из подходов, аргументировано позицию, что потреб-
ностям отечественного судоустройства, историческому и зарубежному опыту функцио-
нирования мировой юстиции наиболее соответствует государственный подход.
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THE PLACE OF THE JUSTICE OF THE PEACE IN THE STATE 
MECHANISM OF UKRAINE

Summary
The views of Ukrainian scientists of different branches of law regarding potential place of 

the courts of the peace and of the judge of the peace within the state machinery are analyzed. 
Based on a critical analysis of the positive and negative aspects of each approach, author 
argues that the governmental approach is best matched to the needs of the domestic judicial 
system, the historical and foreign experience of functioning of the justice of the peace. 
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ЦіЛі МіГРАЦіЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНі
В статті висвітлені дискусійні думки науковців щодо цілей міграційно-правового 

регулювання, аналізується стан нормативного закріплення цих цілей в національному 
законодавстві, пропонується авторське бачення системи цілей міграційно-правового ре-
гулювання. 

Ключові слова: міграційна політика, міграційне право, міграційний режим, цілі 
міграційно-правового регулювання.

Постановка проблеми. Україна сьогодні знаходиться в середині глобальних міграцій-
них процесів, які вже її торкнулися і які негативно впливають на її внутрішнє політичне 
та соціально-економічне життя. Тому одним із першочергових завдань України є розробка 
грамотної міграційної політики держави, яка б закріплювала цілі, принципи, суб’єктів мі-
граційної політики, а також була спрямована на захист національних інтересів, забезпе-
чення належного соціально-економічного, демографічного і науково-освітнього розвитку 
держави.

Так, Н. П. Тиндик стосовно цього зазначає, що на сучасному етапі, Україні як ніколи 
потрібна цілеспрямована єдина міграційна політика, яка б об’єднувала різні сфери сус-
пільного життя. Її основна мета повинна полягати не в забороні в’їзду в Україну інозем-
них громадян (що найближчим часом неможливо), а в створенні такого адміністративно-
організаційного та юридично-правового механізму, який би перетворив імміграцію з не-
гативного на сьогодні для України явища, в інструмент збагачення держави [1, с. 151].

Отже тема принципів міграційно-правового регулювання є однією з проблемних і дис-
кусійних в юридичній науці. Пояснюється це наступними чинниками. 

По-перше, міграційне право та міграційне законодавство досить часто оперує двома 
поняттями, які дуже пересікаються один з одним за змістом. Це поняття «міграційна по-
літика держави» та «міграційно-правове регулювання». Зрозуміло, що держава не може 
здійснювати політику без застосування такого дієвого засобу впливу на суспільство як 
право, разом з тим, право у своєму змісті завжди відображає основні складові політики 
держави у певній сфері суспільних відносин. Саме тому в науковій літературі іноді відбу-
вається ототожнення за змістом таких понять як «цілі міграційно-правового регулювання» 
та «цілі міграційної політики держави». Таке ототожнення можна розглядати як науково-
методологічну помилку, але в сфері міграційних процесів дійсно відбувається тісний 
взаємозв’язок цілей політики держави та цілей правового регулювання.

По-друге, наша держава і його населення до сих пір не визначилися ні зі стратегі-
єю власного розвитку в цілому, ні зі стратегічною метою міграційної політики зокрема. 
Сьогодні Україна витрачає багато коштів на виховання освіченої людини (випускники се-
редньо освітніх шкіл, коледжів, гімназій), кваліфікованого та висококваліфікованого спе-
ціаліста (бакалаври, магістри), але велика частка цих молодих осіб переїжджає для пошуку 
роботи та життя в інші країни світу. Це результат не тільки прорахунків в економічно-
му розвитку України як держави, а й недалекоглядність міграційної політики держави за 
останні десятиліття.

По-третє, низький рівень досліджень цілей як міграційної політики в Україні, так і 
цілей національного міграційно-правового регулювання. 

© М. А. Баламуш, 2016
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні питання міграцій-
ного права та міграційного режиму досліджувались у працях В. Жук, С. Константінова, 
О. Кузьменко, А. Мозоль, Т. Мінка, І. Сєрова, В. Олефіра та інших науковців. Слід від-
значити, що дослідження цілей міграційно-правового регулювання іноді є суперечливими 
за змістом, а деякі пропозиції і висновки практично-прикладного характеру потребують 
перегляду у зв’язку із змінами як в самій міграційній політиці держави, так і чинному мі-
граційному законодавстві. 

Метою статті є висвітлення дискусійних думок щодо цілей міграційно-правового ре-
гулювання, а також аналіз сучасного стану нормативного закріплення таких цілей у націо-
нальному міграційному законодавстві. 

Виклад основного матеріалу. В процесі дії і реалізації норм права вирішуються та 
задовольняються як правові, так і не правові цілі. До останніх, наприклад, відносяться 
економічні, політичні та інші соціальні цілі. Право сприяє досягненню таких цілей, але 
не прямо, а опосередковано. Тому право не є і не повинно бути засобом чи інструментом 
економіки, політики, ідеології і ін. [2, с. 65-70]. 

Цілі правового регулювання можна поділити на близькі та кінцеві, прямі й непрямі 
тощо. Але загальним у всіх випадках є те, що цілями взагалі правового регулювання висту-
пають: закріплення в джерелах права уже існуючих суспільних відносин; стимулювання 
розвитку тих суспільних відносин, що вже існують та відповідають загальним інтересам 
суспільства; створення умов для виникнення й розвитку нових форм суспільних відносин; 
вилучення з практики соціально небезпечних відносин [3, с. 254].

Всі ці цілі притаманні і міграційно-правовому регулюванню як невід’ємній частині 
національного права України. На жаль, в науковій літературі з міграційного права цьому 
питанню або взагалі не приділяється увага, або ж представлені на розсуд думки вчених 
суттєво різняться між собою. 

Наприклад, Л. Л. Рибаковський конкретизував цілі міграційної політики в залежності 
від стадій міграційного процесу, а саме, формування міграційної рухливості (перша ста-
дія), переселення (друга стадія) і пристосовуваність (третя стадія) [4, с. 199]. При цьому 
Л. Л. Рибаковський розглядав міграційну політику як складову частину більш загальної 
демографічної політики держави, що суттєво відобразилося на його розумінні основних 
цілей міграційної політики, які, на його думку, повністю підкорялися цілям демографічної 
політики. До цілей же безпосередньо міграційної політики, які він характеризував в 80-х 
роках минулого століття як підцілі, Л. Л. Рибаковський відносив наступні: 

– активізація міграційної рухливості іммобільного, але швидко зростаючого насе-
лення, яке проживало переважно в сільській місцевості південних республік країни, щоб 
на цій основі істотно підвищити ступінь реалізації здатності до переселення;

– подальше підвищення рівня пристосування новоселів у районах інтенсивного еко-
номічного освоєння, розташованих, як правило, на сході і півночі країни, де ще не був за-
вершений процес формування постійного складу населення; 

– раціоналізація напрямів та масштабів територіального переміщення населення. 
Так для сільської місцевості багатьох районів країни вона полягала в скороченні міграцій-
ного відтоку населення, тобто, зниження ступеня реалізації його міграційної рухливості; а 
для великих і особливо найбільших міст – в обмеженні міграційного притоку, досягненні 
раціональних співвідношень у джерелах демографічної динаміки [4, с. 169; 5, с. 36-39]. 

Як бачимо, цілі міграційної політики, які були актуальні для Радянського Союзу у 80-х 
роках минулого століття, для України сьогодні втратили сенс. Це свідчить про мінливість 
цілей міграційної політики і міграційно-правового регулювання під тиском внутрішніх (в 
середині держави), так і зовнішніх (на міжнародному рівні) факторів. Тому і важко закрі-
пити в чинному законодавстві України цілі міграційної політики і міграційно-правового 
регулювання, адже потім кожні п’ять чи десять років їх необхідно буде коригувати в за-
лежності від умов, що склалися в середині держави, і у світі. 

Разом з тим, визначення цілей міграційно-правового регулювання важливе для ефек-
тивного контролю з боку держави міграційних процесів, які безпосередньо торкаються 
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національних інтересів України. Тому не зовсім погоджуємося з Н. П. Тиндик, яка в якості 
мети міграційної політики називає створення такого адміністративно-організаційного та 
юридично-правового механізму, який би перетворив імміграцію з негативного на сьогодні 
для України явища, в інструмент збагачення держави [1, с. 151]. Ця ціль не конкретизова-
на, вона пов’язана з такою цінністю як «збагачення держави». Про такий різновид цілей 
у філософії права зазначають: «Незважаючи на всю важливість тої цілі, яку ставить перед 
собою колективістське суспільство, описується вона ним блякло та невиразно. Така ціль як 
зірка сяє вдалині і про неї можна лише сказати одне – вона випромінює світло» [6, с. 358].

Розгорнуту систему цілей міграційної політики запропонував в своїх працях В. І. 
Олефір. Автор до таких цілей відносить: забезпечення ефективного державного управ-
ління міграційними процесами; забезпечення стійкого демографічного та соціально-
економічного розвитку країни; забезпечення зміцнення національної безпеки; інтеграція в 
загальноєвропейську міграційну політику; створення умов для безперешкодної реалізації 
прав, свобод і законних інтересів мігрантів; здійснення міграційного контролю, спрямова-
ного на попередження та подолання існуючих негативних наслідків міграційних процесів 
та недопущення при цьому порушення цих прав, свобод і законних інтересів мігрантів та 
громадян України [7, c. 48].

Визначення цілей міграційної політики в нормативно-правових актах України зорієн-
тувало б законодавця у подальших напрямах вдосконалення міграційного законодавства 
України. 

На законодавчому рівні вже були спроби закріпити цілі міграційної політики. Так в 
ст. 5 проекту Закону України від 23.03.2004 р. «Про основні засади державної міграційної 
політики України» зазначалося, що метою державної міграційної політики є подолання 
негативних наслідків стихійних міграційних процесів, забезпечення ефективного управ-
ління міграційними процесами, створення умов для сталого демографічного та соціально-
економічного розвитку країни, належної реалізації прав, свобод і виконання обов’язків 
мігрантами, зміцнення національної безпеки України [8].

Пізніше в ст. 3 проекту Закону України від 14.07.2010 р. «Про основні засади держав-
ної міграційної політики України» зазначалося, що метою державної міграційної політики 
є: 1) зміцнення національної безпеки та обстоювання національних інтересів України у 
сфері міграції; 2) захист українського ринку праці; 3) подолання негативних наслідків не-
контрольованих міграційних процесів та забезпечення ефективного державного управлін-
ня міграційними процесами, сталого демографічного та соціально-економічного розвитку 
країни; 4) запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація 
їх наслідків; 5) соціальний і правовий захист громадян України, які працюють, перебува-
ючи за кордоном; 6) створення умов для реалізації мігрантами, які перебувають на тери-
торії України на законних підставах, їхніх прав, свобод, законних інтересів та виконання 
обов’язків.

 На жаль, про цілі державної міграційної політики нічого не було сказано в Концепції 
державної міграційної політики, яка була затверджена Указом Президента України від 30 
травня 2011 року [9] та повинна була визначити напрями, стратегічні завдання державної 
міграційної політики України, принципи і пріоритети діяльності державних органів у сфе-
рі міграції, напрями вдосконалення її законодавчого та інституціонального забезпечення, а 
також механізми реалізації Концепції.

При характеристиці цілей міграційно-правового регулювання слід розуміти, що мова 
йде не тільки про уявлення однієї людини чи групи людей про майбутній результат, що 
наступить при ефективному правовому регулюванні, а й про цілі держави в цілому як по-
літичної форми організації суспільства. Саме в цьому сенсі ми можемо говорити про «цілі 
міграційно-правового регулювання» та «цілі міграційної політики» як близькі за змістом 
поняття. Основними цілями держави сьогодні є: забезпечення громадянам країни безпеки 
від зовнішніх та внутрішніх ризиків та забезпечення добробуту громадян країни. 

Якщо керуватися цими критеріями, то окрім загальних цілей, які притаманні всій сис-
темі права України, до цілей міграційно-правового регулювання слід віднести наступні:
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1) забезпечення дієвого механізму побудови системи органів публічної адміністрації в 
сфері міграції; 

2) встановлення правових стандартів для реалізації мігрантами, які перебувають на те-
риторії України на законних підставах, їхніх прав, свобод, законних інтересів та виконання 
обов’язків; 

3) встановлення правових стандартів соціального і правового захисту громадян 
України, які працюють, перебуваючи за кордоном;

4) зміцнення національної безпеки та обстоювання національних інтересів України у 
сфері міграції; 

5) захист українського ринку праці; 
6) подолання негативних наслідків неконтрольованих міграційних процесів та забез-

печення сталого демографічного та соціально-економічного розвитку країни; 
7) запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та ліквідація їх 

наслідків. 
Висновки. Цілі міграційно-правового регулювання – це той кінцевий результат, яко-

го прагнуть досягти суб’єкти правотворчої діяльності, закріплюючи відповідні міграційні 
норми в національному законодавстві. До основних цілей сучасного міграційно-правового 
регулювання слід віднести: забезпечення дієвого механізму побудови системи органів пу-
блічної адміністрації в сфері міграції; встановлення правових стандартів для реалізації мі-
грантами, які перебувають на території України на законних підставах, їхніх прав, свобод, 
законних інтересів та виконання обов’язків; встановлення правових стандартів соціально-
го і правового захисту громадян України, які працюють, перебуваючи за кордоном; зміц-
нення національної безпеки та обстоювання національних інтересів України у сфері мігра-
ції; захист українського ринку праці; подолання негативних наслідків неконтрольованих 
міграційних процесів та забезпечення сталого демографічного та соціально-економічного 
розвитку країни; запобігання виникненню неконтрольованих міграційних процесів та лік-
відація їх наслідків. 
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ДОсЛіДЖЕННЯ ПРОЦЕсУАЛЬНИХ РіШЕНЬ 
В  АДМіНістРАтИВНО-ДЕЛіКтНОМУ ПРАВі УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ сЬОГОДЕННЯ тА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
У статті характеризуються сучасні юридичні проблеми, які ускладнюють дослі-

дження процесуальних рішень в адміністративно-деліктному праві, пропонуються ймо-
вірні шляхи їх розв’язання та зазначаються перспективні напрями таких досліджень. 

Ключові слова: адміністративно-деліктне право, процесуальне рішення, прова-
дження у справах про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідаль-
ність. 

Постановка проблеми. Процесуальні рішення, які приймаються в межах проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення, їх обґрунтованість і наявність правових 
підстав для їх прийняття, безпосередньо впливають на режим дотримання законності при 
притягненні особи, яка вчинила адміністративний проступок, до адміністративної відпо-
відальності. Теорія адміністративного права приділяє значну увагу загальним питанням 
прийняття управлінських рішень чи адміністративних актів і менше звертає увагу на пра-
вову природу, структуру, обґрунтування процесуальних рішень, які приймаються в межах 
провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

Що заважає сьогодні науковцям комплексно розглянути такий феномен як процесуаль-
не рішення в адміністративно-деліктному праві України? Чому всі дослідження в цій сфері 
зводяться лише до пропозицій поліпшення законодавства і не містять висновків, які б уза-
гальнювали здобуті знання та систематизували науку адміністративного права? 

Щоб відповісти на поставлені питання необхідно виявити всі проблеми, які виникають 
на шляху науковця при дослідженні процесуальних рішень в адміністративно-деліктному 
праві України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесуальні рішення як категорія 
адміністративно-деліктного права досліджувалися в працях А. Б. Агапова, О. М. Бандурки, 
Є. В. Додіна, М. І. Єропкіна, В. В. Іванова, А. В. Коваля, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова, 
А. Т. Комзюка, Д. А. Липинського, Д. М. Лук΄янця, О. І. Миколенка, Д. М. Овсянка та 
інших. Але в теорії адміністративного права відсутнє чітке уявлення про процесуальне 
рішення. Його безпідставно ототожнюють з «процесуальними актами», «процесуальни-
ми документами» і навіть з «порядком прийняття процесуального рішення». Переконані, 
що розв’язання цих складних теоретичних питань, полегшить вирішення практично-
прикладних проблем, які виникають в діяльності органів адміністративної юрисдикції. 
А це, в свою чергу, позначиться на якості провадження в справах про адміністративні пра-
вопорушення.

Метою написання статті є характеристика сучасних юридичних проблем, які усклад-
нюють дослідження процесуальних рішень в адміністративно-деліктному праві, та аргу-
ментація ймовірних шляхів їх вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми, що притаманні в цілому юридичній науці, 
є властивими і для науки адміністративного права і процесу. Ці проблеми обумовлені не 
тільки об’єктивними причинами (зміна та розвиток суспільних відносин, криза влади та 
економічна криза, зміна статусу України як учасника міжнародних відносин, зближення 
правових систем країн Європи тощо), вони обумовлені і суб’єктивними чинниками (сві-
тогляд науковця, методи наукового пізнання, які були науковцем взяті за основу, амбіції 
тощо) [1, с. 114]. 

© Р. А. Бурлака, 2016
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Адміністративне законодавство сьогодні зазнає суттєвих змін. Частина з них відбува-
ється під впливом розвитку науки адміністративного права, а частина, на жаль, відбува-
ється за примхою політичної еліти, яка іноді безпідставно дублює при формуванні націо-
нального законодавства правові норми, правові інститути та правові режими країн Західної 
Європи і США. 

Якщо проаналізувати зміни, які сьогодні відбуваються в межах адміністративно-
деліктного законодавства України, то можна констатувати наступне. 

По-перше, є намагання в адміністративному праві переосмислити в цілому інститут 
юридичної відповідальності, адже сьогодні цей інститут складається з адміністративної 
відповідальності фізичних осіб, адміністративної відповідальності юридичних осіб та дис-
циплінарної відповідальності публічних службовців. Серед трьох видів юридичної відпо-
відальності, які об’єднує в собі адміністративне право, лише адміністративна відповідаль-
ність фізичних осіб має належний рівень правового регулювання у вигляді кодифікованого 
нормативно-правового акту – Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі 
КУпАП). І то слід відзначити, що зміст цього кодексу не відповідає реаліям сьогодення, 
а тому потребує корінної переробки. В меншій мірі забезпечені правовим регулюванням 
адміністративна відповідальність юридичних осіб, яку так і не спромоглися прописати в 
єдиному кодифікованому нормативно-правовому акті, та дисциплінарна відповідальність 
публічних службовців, яка сьогодні розпорошена по різним нормативно-правовим актам 
у зв’язку з новою класифікацією видів публічної служби. Якщо законодавець зважиться 
на прийняття нового кодифікованого акту в сфері адміністративної відповідальності, це 
суттєво відобразиться на порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності, 
на підставах та порядку застосування заходів процесуально-забезпечувального характеру, 
а також на видах, підставах і оформленні процесуальних рішень, які в ході провадження 
прийматимуть уповноважені на те особи. На жаль, сьогодні спрогнозувати ймовірні зміни 
адміністративно-деліктного законодавства України в майбутньому практично не можливо. 
Пояснюється це тим, що законодавець постійно відволікається на більш важливі, з його 
точки зору, питання. 

По-друге, є намагання науковців визначити місце адміністративно-деліктного пра-
ва в системі адміністративного права. Цей процес потребує не тільки уточнення статусу 
адміністративно-деліктного права в системі адміністративного права України (тобто воно 
є підгалуззю чи правовим інститутом), а й розвитку теорії адміністративно-деліктного пра-
ва. В цьому сенсі хочемо погодитись з Я. В. Задорожною, яка зазначає, що не має значення 
який статус буде мати адміністративно-деліктне право – підгалузі чи правового інституту. 
Цей правовий інститут вже давно був створений та існує. Проблема полягає в тому, що 
не розвивається теорія адміністративно-деліктного права. Такий розвиток набуває сво-
го прояву не в кількості захищених з даної тематики дисертацій, а в якості узагальнень, 
що були зроблені на підставі проведених досліджень [2, с. 53]. Так виходить, продовжує 
Я. В.  Задорожна, що більшість праць, написаних у сфері адміністративно-деліктного пра-
ва, є лише похідними дослідженнями по відношенню до загальнотеоретичних досліджень 
кримінального права. Тому такі праці і мають лише практичне значення, бо зосереджені 
на вирішенні конкретних практично-прикладних адміністративно-правових питань за до-
помогою доктринальних положень кримінального права. Зрозуміло, що при цьому вра-
ховується специфіка адміністративно-правових явищ, які досліджуються на емпіричному 
рівні, але переконані, що в цілому адміністративне право та безпосередньо його правовий 
інститут «адміністративно-деліктне право» зможуть повноцінно роз ви ватись лише при 
здійсненні «самостійних» загальнотеоретичних досліджень [2, с. 11]. Якщо зв’язок між 
матеріальною частиною адміністративно-деліктного права і кримінальним правом завжди 
простежувався, то зв’язок між процесуальною частиною адміністративно-деліктного права 
і кримінальним процесуальним правом взагалі був відсутній. Цим частково пояснюється 
низький рівень дослідження процесуальних явищ в адміністративно-деліктному праві, 
в тому числі і досліджень процесуальних рішень в межах провадження у справах про 
адміністративні правопорушення. 
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По-третє, до кінця незрозумілою залишається ситуація із межами гуманізації кримі-
нального законодавства України. Виникнення інституту кримінальних проступків поро-
джує чисельні питання щодо перспектив існування адміністративних проступків в системі 
правопорушень України. На жаль, закріпивши в Кримінальному процесуальному кодексі 
України термін «кримінальний проступок», законодавець так і не відповів науковцям і сус-
пільству, що він планує зробити в майбутньому із адміністративними проступками, – за-
лишаться вони у тому ж об’ємі і вигляді в чинному законодавстві чи частина із них буде ви-
знана кримінальними проступками та, відповідно, вилучена із положень КУпАП? Сьогодні 
серед адміністративістів, які представляють різні школи адміністративного права в Україні, 
намітилося три підходи до вирішення існуючої проблеми на законодавчому рівні. Перший, 
найбільш радикальний, полягає у вилученні з законодавства України поняття «кримінальні 
проступки» та збереженні старої і зрозумілої для пересічних громадян класифікації право-
порушень на злочини та проступки, серед яких виділяли цивільно-правові делікти, адмі-
ністративні і дисциплінарні проступки. Другий підхід полягає у тому, що зміни в законо-
давстві повинні торкнутися виключно кримінального права. Гуманізація кримінального 
законодавства привела до збільшення в КК України злочинів, за вчинення яких передбача-
ються покарання у вигляді штрафу чи громадських робіт. Тому логічним бачиться розподіл 
правопорушень, які сьогодні передбачені КК України, на два види – злочини (за вчинення 
яких будуть передбачені більш суворі види покарань) та кримінальні проступки (за вчи-
нення яких будуть передбачені менш суворі види покарань). Третій підхід полягає у тому, 
що частина адміністративних проступків, які характеризуються підвищеним ступенем сус-
пільної небезпеки (наприклад, дрібне хуліганство, дрібна крадіжка і ін.) та які не пов’язані 
з порушеннями у сфері державного управління (наприклад, розпивання спиртних напоїв 
у громадських місцях), перейдуть в розряд кримінальних проступків. Як бачимо, від за-
конодавця сьогодні залежить напрям розвитку адміністративно-деліктного законодавства, 
а разом з тим і правове забезпечення процедури прийняття процесуальних рішень в про-
вадженні у справах про адміністративні правопорушення. 

По-четверте, в теорії адміністративного права відсутнє чітке уявлення про процесуаль-
не рішення. Його безпідставно ототожнюють з «процесуальними актами», «процесуаль-
ними документами» і навіть з «порядком прийняття процесуального рішення». І в цьому 
сенсі погоджуємося з О. О. Молчанським, який зазначає, що:

– зміст прийнятого процесуального рішення не обов’язково об’єктивується і реалі-
зується у формі актів-документів, а також зміст одного процесуального рішення може бути 
втілений в кількох актах-діях і актах-документах;

– поняття «процесуальне рішення» відноситься до «статики», тоді як поняття «при-
йняття процесуального рішення» до «динаміки». Тому, при характеристиці «процесуаль-
ного рішення» слід звертати увагу на його оформлення, способи його виконання і наслідки 
прийняття, можливості перевірки його законності, а коли ж мова йде про «порядок при-
йняття процесуального рішення», то слід звертати увагу на етапи, механізми, підстави і 
умови його прийняття;

– процесуальне рішення – це завжди розумово-вольовий акт, тоді як процесуальний 
акт – це завжди вольовий акт відповідного суб’єкта процесуальної діяльності, який може 
бути виражений в актах-діях (процесуальних діях) і актах-документах (процесуальні до-
кументи);

–  існує різниця і між такими поняттями як «рішення, прийняте в межах проваджен-
ня у справах про адміністративні правопорушення» та «процесуальне рішення». Зазначені 
терміни за своїм змістом не є ідентичними, тому що «рішенням, яке приймається в ме-
жах провадження у справах про адміністративні правопорушення» може бути прийняте 
як суб’єктом правозастосовної діяльності, так і учасниками провадження, тоді як термін 
«процесуальне рішення» пов’язується виключно з правозастосовною діяльністю суб’єктів 
адміністративного провадження [3, с. 196-201]. 

По-п’яте, в умовах посилення адміністративної відповідальності за певні види адміні-
стративних проступків і суттєвих змін у процедурі притягнення особи до адміністративної 
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відповідальності, різко підвищились вимоги до якості провадження в справах про адміні-
стративні правопорушення. Той факт, що на стадії розгляду справи про адміністративне 
правопорушення збільшилась кількість постанов про закриття справи, а на стадії пере-
гляду справи – кількість рішень про скасування постанов суб’єктів адміністративної юрис-
дикції, як органів першої інстанції, свідчить про те, що в рамках провадження в справах 
про адміністративні правопорушення виноситься досить багато необґрунтованих процесу-
альних рішень [4, с. 142-143]. 

Всі перелічені вище проблеми юридичної науки негативно позначаються на рівні пра-
вового забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення та на 
рівні наукових досліджень процесуальних рішень у адміністративно-деліктному праві. 

Висновки. Викладене вище дає можливість констатувати, що існують об’єктивні і 
суб’єктивні чинники, які негативно позначаються на дослідженні процесуальних рішень 
в межах провадження у справах про адміністративні правопорушення. Динамічність 
адміністративно-деліктного законодавства не дає можливість науковцям зосередитись 
на нюансах і деталях цього провадження, серед яких особливо слід звернути увагу: по-
перше, на підстави, порядок прийняття і оформлення рішень щодо порушення справи про 
адміністративне правопорушення; по-друге, на підстави, порядок прийняття і оформлення 
рішень щодо застосування заходів процесуального забезпечення (адміністративного аре-
шту, доставлення порушника і ін.); по-третє, на підстави, порядок прийняття і оформлен-
ня рішень про накладення адміністративного стягнення чи заходу виховного характеру до 
неповнолітнього; по-четверте, на підстави, порядок прийняття і оформлення рішень, які 
пов’язані з переглядом постанови по справі; по-п’яте, на підстави, порядок прийняття і 
оформлення рішень, пов’язаних з виконанням постанови про накладення адміністратив-
ного стягнення. 
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няют исследования процессуальных решений в административно-деликтном праве, 
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ОсОБЛИВОсті ОРГАНіЗАЦіЇ ВИХОВНОЇ РОБОтИ В ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Зі сПЕЦИФіЧНИМИ УМОВАМИ 

НАВЧАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ іНФОРМАтИЗАЦіЇ 
сУсПіЛЬстВА

В статті висвітлюється особливості проведення виховної роботи серед здобувачів ви-
щої освіти в навчальних закладах зі специфічними умовами навчання. Відокремлюється 
фактор впливу інформатизації суспільства на виховний процес курсантів. Розглянуто ха-
рактерні недоліки стану патріотичного виховання курсантів в Україні. Обґрунтовується 
провідна роль у проведенні виховної роботи серед курсантів курсових офіцерів та при-
водиться опис психологічного портрету останніх.

Ключові слова: патріотизм, виховна робота, нація, національна самосвідомість, 
курсант, курсовий офіцер, вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, 
інформатизація.

Постановка проблеми. В умовах розбудови й реформування Міністерства внутріш-
ніх справ України, зростання складних і відповідальних завдань, що ставляться перед Мі-
ністерством керівництвом держави. Враховуючи останні не втухаючи події на Донбасі, в 
Криму та в цілому в Україні, жахлива кричуща цифра звільнених співробітників міліції 
в Донецькій та Луганській областях, а саме більше ніж 20 тисяч міліціонерів, з яких за 
негативними мотивами понад 4 тисячі міліціонерів, що свідчить про недоліки виховної 
роботи під час підготовки майбутніх правоохоронців та суттєвого недооцінювання зазна-
ченої роботи в практичних підрозділах не тільки правоохоронної системи, а і всієї системи 
підготовки державних службовців в Україні [1]. 

Тому в цих умовах ми не маємо ніякого права недооцінювати визначальну роль у до-
сягненні мети щодо підготовки якісно нової генерації української поліції, яка полягає в 
організації багатогранної виховної роботи серед курсантів в вищих навчальних закладах зі 
специфічними умовами навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так, не можна стверджувати, що проб-
лемам виховання раніше не приділялася увага. Патріотичне виховання було предметом 
дослідження багатьох поколінь педагогів таких як О. Духнович, Г. Ващенко, С. Русова, 
К. Ушинський, Я.  Чепіга, які у своїх працях приділяли увагу вихованню любові до сво-
єї землі, малої та великої Батьківщини, рідної мови, поваги до історичного минулого та 
формуванню національної самосвідомості. Основні складові патріотичного вихован-
ня українців намагались визначити філософи, історики, правознавці, по літики зокрема  
М. Бердяев, М. Грушевський, Г. Сковорода, І. Франко та ін. Деякі аспекти патріотичного ви-
ховання майбутніх працівників правоохоронної системи висвітлені у працях В. Бесчастного,  
О. Долженкова, О. Беци, В. Засенка, В. Кривуші, В. Синьова, В. Ягупова та інших. 

Аналіз опублікованих праць з проблем національно-патріотичного виховання курсан-
тів свідчить про недооцінку їх ролі та значимості, а також про абсолютно не вироблену 
на національному рівні єдиної поетапної системи виховного процесу. Крім того, у працях 
названих авторів не зовсім враховуються особливості умов спеціалізованого режимного 
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ВНЗ, що впливає на систему патріотичного виховання курсантів. Та не треба забувати, що 
патріотизм співробітників поліції має певні особливості, оскільки є не лише особистим 
громадянським почуттям, а й професійним обов’язком. Крім того, працівники поліції пе-
ребувають у самій гущавині людських стосунків, вони не стоять над і поза суспільством. 
Від їхньої політичної культури та моральних устоїв багато в чому залежить стабілізація 
суспільних відносин. У зв’язку з цим особливої актуальності набувають проблеми мораль-
ного виховання, професійної моралі та службової етики, тому огріхи в виховної роботі 
неприпустимі [2, с. 140-141]. 

Метою написання статті є обґрунтування провідної ролі у проведенні виховної робо-
ти серед курсантів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання курсо-
вих офіцерів. 

Виклад основного матеріалу. В Законі України «Про вищу освіту» від 1 липня 
2014  року одним з головних завдань вищого навчального закладу визначає формування 
особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в 
учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської 
позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорга-
нізовуватися в сучасних умовах [3]. 

Саме поняття патріотичного виховання розглядається як складова національного ви-
ховання, але як більш вузький, специфічний її напрямок, що відображає готовність осо-
бистості до активних проявів любові до вітчизни, зокрема готовності до самопожертви, до 
подвигу в ім’я Батьківщини [4]. 

Наприклад, система виховання особового складу у США піднесена до рангу державної 
політики, якою опікуються не лише командири, а й вище військове і політичне керівництво 
країни. І це робиться не на папері. Те, що розуміється під поняттям «виховання», амери-
канські теоретики визначають такими категоріями, як «політична освіта», «формування 
в особового складу морального духу» тощо. Найважливішим завданням в американській 
армії вважається формування в особового складу національно-державної самосвідомості, 
гордості за належність до збройних сил, лояльності до уряду та Президента. У США та 
Німеччині у навчально-виховному процесі для курсантів широко використовуються про-
ведення комунікаційних і оперативних тренінгів [5, с. 73-74]. 

Слід погодитися зі слушною думкою Л.О. Белової про те, що навчання, яке виключає 
духовно-моральну складову й орієнтується лише на передачу максимального обсягу знань 
та освоєння технологій, не забезпечує професійної успішності фахівця й неминуче спри-
чиняє кризу соціально-культурної та особистісної ідентичності. Навчання ефективніше 
лише настільки, наскільки йому вдається пробудити в людині людське (її духовність, волю 
до самопобудови, самоконструювання, інтерес до самопізнання й самовизначення [6, с. 2]. 

Слід погодитися також з позицією О.В. Абрамчук про те, що у патріотичному вихованні 
«важливо правильно пов’язувати минуле і сучасне нашої країни, утверджуючи наступність 
кращих традицій поколінь. Якщо сильніше молодь буде відчувати зв’язок часу, минулого і 
майбутнього, зв’язок своїх особистих інтересів з інтересами Вітчизни, якщо більш здатна 
вона буде сприймати все краще, що створене попередніми поколіннями, і прогресивне, що 
принесла свобода, то краще вона буде уявляти свою роль у здійсненні завдань розбудови 
України, то вищим буде ступінь її усвідомлення патріотичної відповідальності» [7, с. 8]. 

Як справедливо вказує В.М. Дзюба, дослідження діяльності випускників ВНЗ свідчать 
«про значне загострення суперечності між об’єктивними вимогами суспільства до осо-
бистості офіцера, яка має бути орієнтованою на підвищення професійної майстерності, 
духовно-моральне, патріотичне самовдосконалення, і реальною спрямованістю ціннісних 
орієнтацій курсантів та молодих офіцерів» [4, с. 1]. 

Розглянемо деякі характерні недоліки стану патріотичного виховання курсантів сьо-
годні: 

– по-перше, при викладанні со ціально-гуманітарних дисциплін має місце не-
достатньої направленості у навчальному процесі саме на виховання; 
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– по-друге, ставлення значної частини курсантів до со ціально-гуманітарних 
дисциплін як до другорядних у їх фаховій підготовці (при чому такої думки і 
курсові офіцери); 

– по-третє, недостатня пов’язаність позааудиторних виховних заходів із на-
вчальним про цесом та навпаки; 

– по-четверте, використання застарілих методик викладання матеріалу вихов-
ного характеру під час виховних годин (практично не застосовуються муль-
тимедійні пристрої, курсові офіцери не навчені основам використання сучас-
них мультимедійних пристроїв);

– по-п’яте, досить слабо використовується потенціал практичних працівни-
ків, колишніх випускників навчального закладу, громадських організацій та 
ветеранів [8, с. 69]. Не має планованності у відстеженні керівництвом ВНЗ 
випускників навчального закладу, які під час своєї професійної діяльності 
здійснили героїчні вчинки та інші їх видатні досягнення;

– по-шосте, слабка матеріальна база курсантських підрозділів (класів для са-
мопідготовки, спальних приміщень, місць несення служби та інше);

– по-сьоме, відсутня національна програма з підготовки якісного ядра курсо-
вих офіцерів у навчальному закладі та єдина програма виховної та соціальної 
підготовки курсантів;

– по-восьме, все більш наростаюче приниження ролі начальника курсу в на-
вчальному закладі (так з кінця 2015 року до тепер посада начальника курсу 
має назву провідний фахівець) та інші фактори. 

При цьому слід враховувати, що основними принципами виховання є його гуманізація, 
безперервність і спадкоємність, індивідуальний та диференційний підхід, спирання на по-
зитивне в особистості та поведінці кожного курсанта та курсантського колективу в цілому. 

Сьогодні перед органом Національної поліції стоїть досить значний обсяг завдань, для 
вирішення яких необхідно створення розвинутої системи навчальних програм і проведення 
учбових занять інформаційно-правового спрямування в всіх закладах науково-навчального 
спрямування структури Національної поліції України. Проведення відповідних наукових 
досліджень, розробки за їх результатами пропозицій удосконалення інформаційного за-
конодавства та створення наукових лабораторій і груп, що будуть узагальнювати судову, 
правоохоронну та адміністративну практики, задля впровадження досвіду в освітянський 
процес. Така робота передбачає значне збільшення обсягу відповідних навчальних годин 
у програмах і, як наслідок – збільшення штатного персоналу. Крім цього, значимість опти-
мально організованого інформаційно- аналітичного забезпечення полягає в тому, що воно 
сприяє прийняттю найбільш доцільних управлінських рішень на всіх рівнях. Тому необ-
хідно збільшити загальний обсяг навчально-аудиторних годин за всіма напрямами фахо-
вої правової підготовки в навчальних і наукових закладах системи Національної поліції 
України взагалі та інформаційно-правової підготовки зокрема [9].

Особливим питанням у виховній діяльності є використання сучасних інформаційних 
технологій не тільки у навчальному процесі, що вже повинно не обговорюватися, а і при 
здійсненні виховної роботи. В цьому напрямку не аби яку роль відіграє сучасна бібліотека, 
яка в умовах  інформаційного суспільства повинна стати інформаційно-соціокультурним 
центром. На жаль, сучасна бібліотека ВНЗ системи МВС зараз тільки здійснює пошук 
шляхів удосконалення методів, прийомів та форм своєї роботи в забезпеченні інформацій-
ної інтеграції. 

Крім того, застаріли методи виховної роботи, які проводяться без урахування вікових 
особливостей, зводять нанівець формування якісного патріотично-налаштованого майбут-
нього правоохоронця. 

Висновки. На нашу думку, для досягнення поставленої мети вирішальна роль нале-
жить усім структурним підрозділам навчального закладу – колективам факультетів, кафедр, 
курсів, відділу кадрового забезпечення. Цей список можна продовжувати до безкінечності, 
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але хочемо зауважити, що враховуючи досвід роботи автора в навчальних закладах системи 
МВС України та проведеного дослідження, центральною фігурою у соціально-виховному 
процесі курсантів є його безпосередній курсовий офіцер. Саме він, а не викладачі історії, 
філософії, етики, естетики, повинен докласти усіх зусиль для належного виховання май-
бутніх правоохоронців. Тому, на нашу думку, постає головне питання хто він курсовий 
офіцер сьогодні? Яка у нього фахова підготовка? Який шлях до призначення на посаду на-
чальника курсу або заступника начальника курсу з виховної та соціальної роботи він прой-
шов? Як вдосконалює в першу чергу свою педагогічну майстерність? І тільки відповівши 
на ці питання ми можемо уявити себе як безпосереднє формуються духовно-естетичні та 
морально-патріотичні основи особистості майбутнього офіцера, які як раніше згадувалися 
так необхідні майбутньому фахівцю. 

На жаль, на сьогодні загальний портрет курсового офіцеру вищих навчальних закладів 
зі специфічними умовами навчання – це чоловік до 30 років; без суттєвого власного життє-
вого досвіду; який має незначний (або зовсім не має) практичний досвід; який здебільшого 
призначається одразу після закінчення ВНЗ; який не проходить підвищення кваліфікації 
за своєю специфікою роботи; в більшості випадків без додаткової педагогічної, управлін-
ської освіти; який не знайом з інноваційними методиками навчання. І саме на осіб з таким 
набором особистих якостей держава покладає підготовку майбутніх фахівців, і саме тому 
ми, напевно, не отримуємо відповідного результату. І як тут не пригадати слова видатного 
педагога К.Д. Ушинського: «Вчитель тільки в тій мірі виховує і навчає, в якій він сам ви-
хований і освічений, і тільки до тих пір він може виховувати і навчати, поки сам працює 
над своїм вихованням і освітою» [10, с. 63].
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Резюме
В статье освещаются особенности проведения воспитательной работы среди со-

искателей высшего образования в учебных заведениях со специфическими услови-
ями обучения. Отдельно рассматривается фактор влияния информатизации общества 
на воспитательный процесс курсантов. Рассмотрены характерные недостатки уровня 
развития патриотического воспитания курсантов в Украине. Обосновывается ведущая 
роль, в проведении воспитательной работы среди курсантов, курсовых офицеров и при-
водится описание психологического портрета последних. 
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Summary
The article deals with the features of the upbringing work among the candidates of 

higher education institutions in with specific learning conditions. The factor of information 
society impact on the educational process of students is separately considered. Characteristic 
shortcomings of the level of patriotic education of students in Ukraine are considered. 
The leading role of carrying out upbringing work among the students and officer staff is 
substantiated and a description of the psychological portrait of the latter is presented.
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ЗАКОНОДАВЧі ПіДХОДИ ДО стРУКтУРИ  
ОРГАНіВ ПОЛіЦіЇ В УКРАЇНі

Статтю присвячено висвітленню законодавчих підходів до структури органів полі-
ції в Україні. Проаналізовано законодавчі ініціативи щодо створення нової поліції та ре-
форми правоохоронних органів. Акцентовано увагу на позитивних сторонах і недоліках 
Закону України «Про національну поліцію», обґрунтовано необхідність конкретизації 
деяких положень вказаного нормативно-правового акту.

Ключові слова: поліція, органи поліції, реформа правоохоронних органів, поліцей-
ська діяльність.

Постановка проблеми. Правоохоронна функція є однією з основних і визначальних 
у державі. Вироблення теоретичної та практичної моделі поліцейської діяльності є важ-
ливим напрямом державної політики як в Україні, так і в зарубіжних країнах, що, без-
умовно, визначає необхідність і доцільність прийнятого у 2015 році Закону України «Про 
національну поліцію», як важливого та першочергового кроку до реформи правоохоронної 
системи країни. 

За останній рік у державі створено патрульну поліцію, кримінальну поліцію, поліцію 
охорони, які реформовано з підрозділів Міністерства внутрішніх справ України (далі – 
МВС), проте задекларовані в законодавчих актах суб’єкти поліцейської діяльності, такі 
як: фінансова поліція, спеціальна поліція, поліція спеціального призначення (Корпус 
оперативно-раптової дії), деякі підрозділи кримінальної поліції залишаються в проце-
сі формування як на нормативному, так і на організаційному рівні. Відповідно до даних 
Моніторингу прогресу реформ (звіт за 2015 рік), опублікованого Національною радою 
реформ, уже за минулий рік 44 % громадян України позитивно оцінюють зміни в право-
охоронній сфері, проте зміст і темпи реформ повинні наблизити даний процент до макси-
мального та стати індикатором реформ у державі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження організаційно-правового ста-
тусу та адміністративних засад діяльності поліції, підходів до її структури, питання вза-
ємодії, громадського контролю за діяльністю поліції, захист прав і свобод людини поліці-
єю, як в Україні та зарубіжних країнах, стали предметом дослідження таких науковців у 
галузі адміністративного права та теорії управління, як: В. Б. Авер’янов, Г. В. Атаманчук, 
В. О. Басс, Ю. П. Битяк, В. Т. Білоус, Т. Д. Гаврилюк, І. П. Голосніченко, В. О. Заросило, 
Д. П. Калаянов, Ю. І. Коваленко, В. В. Ковальська, В. Т. Колпаков, Т. О. Коломоєць, 
О. В. Кузьменко, В. А. Ліпкан, Т. О. Мацелик, О. М. Окопник, І. Л. Олійник, М. П. Пихтіна, 
Т. А. Плутагар, О. С. Проневич, В. О. Січкар, В. Л. Фільштейн та ін.; теорії та історії дер-
жави і права та історії України: Й. І. Горінецький, О. С. Передерій, В. М. Петровський, 
А. В. Самотуга, О. П. Сарнацький, С. В. Шестак, Ю. А. Холод; поліцейського права: 
К. С. Бєльський, В. М. Гессен, І. А. Горшенєва, В. М. Лошицький, І. І. Мушкет, Ю. П. Со-
ловей, Ю. А. Холод та інші вчені.

Мета статті – проаналізувати законодавчі підходи до реформування системи орга-
нів поліції та окремих правоохоронних органів, обґрунтувати необхідність конкретизації 
структур, що входять до складу органів поліції, а також їх завдань, функцій і повноважень.

Виклад основного матеріалу. Практичне вирішення поставлених перед державою за-
вдань неможливо без науково обґрунтованого осмислення сутності і кардинальних тенден-
цій створення, діяльності та розвитку поліцейських органів. 

Аналіз прийнятих законодавчих і нормативних актів [1-5] свідчить про взятий курс на 
кардинальні зміни в правоохоронній системі держави, де основну увагу зосереджено все ж 
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на реформі органів внутрішніх справ, залишаючи поза увагою інші правоохоронні органи 
України. Це дає підстави стверджувати, що законодавча база в даному напрямку формується 
безсистемно, за відсутності концептуально-стратегічних програм і фундаментальних 
наукових досліджень. Не обґрунтованими та не закріпленими на законодавчому рівні 
залишаються поняття поліції, поліцейської діяльності та, відповідно, її, структури, мети, 
суб’єктів і загалом організаційно-правового статусу поліції, чому має передувати глибокий 
науковий аналіз указаних категорій. 

Коаліційна угода [3], прийнята з метою забезпечення ефективного, безкомпромісного 
захисту прав і свобод громадян, визначила формування нової системи Міністерства 
внутрішніх справ як цивільного органу, що формує державну політику у сферах протидії 
злочинності та забезпечення громадського порядку, комплексного управління державним 
кордоном, протидії нелегальній міграції, цивільного захисту, пожежної безпеки та протидії 
надзвичайним ситуаціям. В угоді передбачено забезпечення інституційної спроможності 
МВС щодо формування державної політики у зазначених сферах шляхом створення 
профільних департаментів [6]. Ще одним пунктом Коаліційної угоди є утворення 
Національної поліції ‒ центрального органу виконавчої влади в системі МВС, що реалізує 
державну політику у сфері протидії злочинності та забезпечення громадського порядку, 
з такою структурою: поліція громадської безпеки (єдина патрульна служба та служба 
дільничних інспекторів); кримінальна поліція (оперативно-слідчі органи); підрозділи поліції 
спеціального призначення ‒ уніфіковані підрозділи швидкого реагування, вичерпний перелік 
функцій яких встановлюється законом; судова поліція. Окрім того, коаліційною угодою 
та концепцією реформування передбачено підпорядкування МВС наступних центральних 
органів виконавчої влади: 1. Державна прикордонна служба ‒ реалізує державну політику 
у сфері комплексного управління державним кордоном. 2. Державна міграційна служба ‒ 
реалізує державну політику у сфері протидії нелегальній міграції. 3. Державна служба з 
надзвичайних ситуацій ‒ реалізує державну політику у сфері цивільного захисту пожежної 
безпеки та захисту від надзвичайних ситуацій. 4. Національна гвардія ‒ військове 
формування у системі МВС із функціями забезпечення правопорядку.

Сьогодні до системи Міністерства внутрішніх справ України відносяться усі перера-
ховані в Угоді служби, проте склад Національної поліції України зазнав змін і викликає 
жвавий інтерес у законодавців, які виробили декілька підходів до структури органів поліції 
в Україні. 

Варто зазначити, що поліція та її діяльність є складним соціальним і державно-
правовим інститутом, який змінюється відповідно до правового устрою держави, еконо-
мічного розвитку, рівня життя населення. Так і структурно-інституційні зміни поліції обу-
мовлені умовами суспільного життя. 

Так, альтернативну концепцію реформи правоохоронних органів законодавці запро-
понували у законопроекті від 12 січня 2015 року № 1692 «Про Національну поліцію» [7], 
в якому спостерігається інша градація підрозділів, що складається із 7 видів: кримінальна 
поліція ‒ проводить розслідування кримінальних злочинів; поліція громадського порядку 
‒ підрозділ відповідає за масові акції і громадську безпеку; транспортна поліція ‒ захист 
безпеки на залізничних лініях, вокзалах, портах, аеропортах; дорожня поліція ‒ аналог 
Державтоінспекції (ДАІ); поліція охорони ‒ надання послуг з охорони людей, вантажів, 
будівель і т. ін.; судова поліція ‒ з метою виконання завдань судових приставів і охорони 
приміщень судів; спеціальні підрозділи поліції – можливість створення з дозволу Кабінету 
Міністрів України. 

При цьому систему (структуру) органів міліції законопроект № 1692 змінює мінімаль-
но, а саме для порівняння нагадаємо, що структура міліції складалася з кримінальної мілі-
ції; міліції громадської безпеки; транспортної міліції; державної автомобільної інспекції; 
міліції охорони; судової міліції; спеціальної міліції; внутрішньої безпеки. Тобто структурні 
зміни обмежились виключенням із загальної системи органів спеціальної міліції та вну-
трішньої безпеки.

У вказаному законопроекті пропонувалось створення поліції громадського порядку та 
дорожньої поліції, повноваження яких наразі закріплено за патрульною поліцією – підроз-
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ділом, який забезпечує громадський порядок і безпеку, надає поліцейські послуги, первин-
ну медичну та невідкладну допомогу громадянам, забезпечує безпеку дорожнього руху, 
розглядає справи про адміністративні правопорушення і застосовує засоби адміністратив-
ного впливу до правопорушників та ін. 

Цікавим є погляд законодавців на структуру органів поліції у законопроекті «Про по-
ліцію і поліцейську діяльність» від 27 січня 2015 року № 1692-1 [8], яким передбачено, 
що систему поліції складають: 1) місцева поліція, яка включає в себе службу дільничних 
інспекторів та службу патрулювання; 2) національна поліція, до складу якої входить адмі-
ністративна поліція (служба патрулювання, служба охорони, служба оперативного реагу-
вання) та кримінальна поліція; 3) фінансова поліція; 4) прикордонна поліція. Така система 
органів поліції мала на меті замінити структуру органів внутрішніх справ, податкову мілі-
цію, оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України, оперативні підрозді-
ли Державної митної служби України, підрозділи боротьби з корупцією та організованою 
злочинністю та підрозділи контррозвідувального захисту економіки держави Служби без-
пеки України.

Вказаний підхід до системи поліції є новим, але все ж недосконалим. Новелою законо-
проекту є створення прикордонної поліції, як структурного підрозділу центрального орга-
ну виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері охорони державного кордону. 
Проте підрозділ з такими ж повноваженнями вже функціонує у Державній прикордонній 
службі України, виконує правозастосовні й правоохоронні функції та включає в себе на-
ступні підрозділи спеціального призначення: оперативного документування, оперативно-
технічні, забезпечення внутрішньої та власної безпеки. 

Фахівці Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України справедливо зазна-
чають, що законопроект № 1692-1 орієнтований саме на проведення значної трансформа-
ції органів міліції, та зачіпає при цьому і прикордонні, і фіскальні, і дорожньо-транспортні 
органи, однак, обсяг правового регулювання законопроекту № 1692-1 дозволяє говорити 
лише про декларацію здійснення такої реформи, а законодавчого забезпечення для її про-
ведення, у тому вигляді, як це пропонується, однозначно недостатньо [9]. 

Створення фінансової поліції є питанням, яке обговорюється представниками біз-
несу, законодавцями та науковцями вже декілька років. Дискусії викликають повно-
важення вказаного органу, доцільність демілітаризації та підпорядкування. Фінансова 
поліція, іншими словами орган, який буде виявляти та розслідувати економічні зло-
чини, планується створити на базі реформи податкової міліції та підпорядкувати 
Міністерству фінансів або Міністерству внутрішніх справ. Розподіл функцій з попе-
редження та розслідування економічних правопорушень між декількома органами дер-
жавної влади наразі є неефективним, що зумовлено, насамперед, дублюванням функцій 
правоохоронних органів у сфері боротьби з економічними (фінансовими) правопору-
шеннями. Саме тому, за умов вироблення єдиного підходу до повноважень, структури, 
підпорядкованості та підслідності фінансової поліції, доцільним вбачається прийняття 
окремого законодавчого акту, який би регламентував його діяльність. 

Законом України «Про національну поліцію» визначено, що національна поліція в 
Україні – центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом за-
безпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публіч-
ної безпеки і порядку. У складі поліції функціонують (ст. 13): 1) кримінальна поліція; 
2) патрульна поліція; 3) органи досудового розслідування; 4) поліція охорони; 5) спеці-
альна поліція; 6) поліція особливого призначення [2]. На офіційному сайті Національної 
поліції окреслено структуру поліції [10], без зазначення спеціальної поліції, яка може 
створюватись для забезпечення громадського порядку на об’єктах і територіях, які мають 
особливе значення або постраждали від стихійного лиха, екологічного забруднення, ка-
тастрофи. Проте порядок створення та подальша ліквідація або реформування, функції, 
організаційно-правовий статус, відповідальність співробітників спеціальної поліції на за-
конодавчому рівні не закріплено. Тим не менш, наразі вже діє 20 підрозділів спеціальної 
поліції, особовий склад яких задіяний в зоні проведення АТО та прифронтових районах, 
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спецбатальйони, які забезпечують правопорядок у звільнених від сепаратистів населених 
пунктах; протидіють незаконному вивезенню із зони проведення АТО озброєння та боє-
припасів, вибухових речовин, охороняють об’єкти державного і місцевого значення. 

Отже, ми спостерігаємо різні підходи до визначення структури національної поліції 
в Україні. Своє бачення на вказаний важливий аспект реформи мають і експерти Ради 
Європи, які, в цілому позитивно оцінюючи прийнятий Закон [2], висловлюють зауваження 
саме до структури поліції. Урахування та виправлення зауважень експертів є необхідною 
умовою для подальшої євроінтеграції України. Відповідно до коментарів Генерального 
директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи, які були підготовлені до 
законопроектів «Про Національну поліцію» та «Про органи внутрішніх справ» на основі 
аналізу, проведеного експертами Ради Європи Ральфом Рошем та Франсеском Гільєном 
Ласьєррою, у ст. 13 Закону варто дещо конкретизувати структури, що входять до складу 
центрального органу управління поліції [11, с. 19].

На підставі опрацювання рекомендацій та з метою впровадження їх на законодавчому 
рівні, законодавцями розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Національну поліцію» (щодо виконання рекомендацій, які містяться у ко-
ментарях Ради Європи)» від 02 червня 2016 року № 4753 [12], який, на нашу думку, та-
кож потребує доопрацювання. Зокрема, даним проектом пропонуються наступні зміни до 
Закону України «Про Національну поліцію»: у ст.ст. 13, 23 Закону виключити зі складу 
поліції органи досудового розслідування (дублюються повноваження з кримінальною по-
ліцією) та поліцію охорони (виходить за межі діяльності поліції). 

Виключення «органів досудового розслідування» з переліку органів поліції, передба-
чених ч. 3 ст. 13 Закону [3] є логічно правильним, але не обґрунтованим у вказаному зако-
нопроекті. Органи досудового розслідування Національної поліції є структурними підроз-
ділами апарату Національної поліції, її територіальних органів, які згідно з Кримінальним 
процесуальним кодексом України забезпечують досудове розслідування кримінальних пра-
вопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Національної поліції. Проведеним 
аналізом структури апарату Національної поліції України до кримінальної поліції входять 
підрозділи, на які покладається функція протидії злочинності, попередження, виявлен-
ня та припинення правопорушень, захисту прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави, а саме: Департамент кіберполіції, Департамент захисту економіки, Департамент 
карного розшуку, Департамент кримінальної розвідки, Департамент оперативної служби, 
Департамент оперативно-технічних заходів, Департамент виявлення небезпечних матері-
алів та екологічних злочинів [10], а Головне слідче управління є окремим структурним 
підрозділом. 

Аналіз положень міжнародних документів та законопроектів свідчить, що законодавці 
та фахівці з реформи правоохоронної системи держави під кримінальною поліцією все ж 
мають на увазі як оперативні, так і слідчі підрозділи. 

Оприлюднений на сайті Національної поліції проект наказу МВС «Про організацію ді-
яльності органів досудового розслідування Національної поліції» передбачає затверджен-
ня Положення про органи досудового розслідування Національної поліції [14], в якому 
на відміну від положень про Департаменти Національної поліції, відсутні норми, які б 
передбачали що вказані органи діють у складі кримінальної поліції. Крім того у проек-
тах типових положеннях про слідче управління і слідчий відділ ГУ НП України передба-
чено, що начальник управління: організовує та забезпечує взаємодію органів досудового 
розслідування та оперативних підрозділів (кримінальної поліції) ГУ НП щодо досудово-
го розслідування кримінальних правопорушень (п. 10 розділу ІІІ), а начальник слідчого 
відділу: координує діяльність слідчого відділу та оперативних підрозділів (кримінальної 
поліції) територіального органу поліції щодо досудового розслідування кримінальних пра-
вопорушень з моменту внесення до ЄРДР відомостей про їх учинення (п. 7 розділу IV). 
Таким чином, є чітко зрозумілим, що позиція керівництва МВС та Національної поліції 
підтримувати поділ органів поліції, який передбачений чинним законом [2], і ні про яке 
дублювання повноважень не може йти мова.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’201698

Саме тому є необхідність конкретизувати структури, що входять до складу кримінальної 
поліції, її завдання, функції і повноваження, які не можуть дублювати повноваження 
органів досудового розслідування, за винятком випадків, передбачених законодавством. 
Крім того, встановлено відсутність переліку та опису функцій і повноважень деяких 
структурних одиниць, та не зрозуміло, чим вони будуть займатися та на підставі яких 
нормативно-правових актів реалізовувати свої функції. 

Висновки. Проблема неточностей та двояких тлумачень положень Закону України 
«Про Національну поліцію» потребує вирішення на теоретичному та практичному рівні 
з конкретизацією чіткої структури органів поліції та відповідної диференціації функцій і 
повноважень. В першу чергу оптимізація системи органів поліції, уникнення перетину й 
дублювання функцій може бути досягнуто за рахунок чіткого окреслення повноважень, 
завдань і функцій різних служб поліції, в тому числі у частині проведення розслідування 
кримінальних правопорушень шляхом прямого посилання на відповідні статті 
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів. Крім того, варто розглянути 
питання щодо визначення статусу кримінальної поліції, яка має відігравати провідну роль 
у кримінальних розслідуваннях, та доцільності утворення прикордонної, фінансової та 
міграційної поліції з урахуванням специфіки сфери вчинення правопорушень.

Як справедливо зазначають фахівці з Міжнародного центру перспективних дослі-
джень, у реформі системи органів внутрішніх справ на законодавчому рівні відсутня де-
тальна, покрокова дорожня карта здійснення реформи (план реалізації) у вигляді єдиного 
системного і цілісного документа. Загальне бачення реформування спирається на зміни 
тільки в деяких найбільш проблемних підрозділах, робота яких найбільш помітна для сус-
пільства, що свідчить про її безсистемність [15, с. 10]. Законодавче закріплення та ефек-
тивне впровадження кожного елементу реформи має відбуватись з урахуванням світової 
практики, сучасних економічних і соціальних умов, поетапно та поступово щодо кожного 
органу поліції, але системно і концептуально відповідно до єдиної мети та завдань.
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ЗАКОНОДАтЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К стРУКтУРЕ   
ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ В УКРАИНЕ

Резюме
Статья посвящена рассмотрению законодательных подходов к структуре органов 

полиции в Украине. Проанализированы законодательные инициативы по созданию 
новой полиции и реформы правоохранительных органов. Акцентировано внимание 
на положительных сторонах и недостатках Закона Украины «О национальной по-
лиции», обоснована необходимость конкретизации некоторых положений указанно-
го нормативно-правового акта, а именно: определение полномочий, задач и функций 
различных органов полиции, в том числе в части проведения расследования уголовных 
правонарушений путем прямой ссылки на соответствующие статьи Уголовного и 
Уголовного процессуального кодексов; законодательно определить статус криминаль-
ной (уголовной) полиции, структур, входящих в состав криминальной полиции, задачи, 
функции и полномочия каждой; рассмотреть на законодательном уровне вопрос о це-
лесообразности создания пограничной, финансовой и миграционной полиции с учетом 
специфики сферы совершения правонарушений.

Ключевые слова: полиция, органы полиции, реформа правоохранительных орга-
нов, полицейская деятельность.
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LEGISLATIVE APPROACHES TO THE POLICE AGENCY STRUCTURE 
IN UKRAINE

Summary 
The article considers the legislative approaches to the police agency structure in Ukraine. 

The legislative initiative of establishing a new police and the law enforcement agencies 
reform were analyzed. The strengths and weaknesses of the Law of Ukraine “On the national 
police” were pointed up, the necessity of some directives concretization of this regulatory 
legal act was explained as follows: delimitation of the competence, tasks and functions of 
different policy agencies, including criminal offenses investigation by direct reference to the 
relevant articles of the Criminal and Criminal Procedure Codes; legally define the status of 
criminal (detective) police, agencies which are the part of criminal police, tasks, functions 
and credentials of each one; consider at the legislative level, the issue about practicability of 
establishing a border, financial and migration police, taking into account the specifics of the 
commission scope of the offense.

Key words: police, police agencies, law enforcement agencies reform, policing. 
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ПУБЛіЧНИЙ і ПРИВАтНИЙ іНтЕРЕс  
В АДМіНістРАтИВНОМУ ПРАВі 

В статті розглядаються різні підходи, які склалися в правознавстві, стосовно визна-
чення понять «публічний інтерес» і «приватний інтерес», називаються інші класифіка-
ції інтересу в праві, розкриваються недоліки використання в адміністративному праві 
України категорій «публічний інтерес» і «приватний інтерес». 

Ключові слова: публічне право, приватне право, публічний інтерес, приватний ін-
терес, адміністративне право.

Постановка проблеми. В Україні продовжується пошук ефективних правових 
механізмів взаємодії держави і приватного бізнесу, а також гармонійного поєднання 
публічних і приватних інтересів у різних сферах суспільного життя [1, с. 41]. 

В таких умовах особливої актуальності набувають дослідження публічного та 
приватного права як двох рівнозначних і однаково важливих складових частин національ-
ного права України. Разом з тим, запозичення в категоріальний апарат адміністративного 
права України термінології, яка є притаманною правничим наукам країн Європейського 
Союзу, повинно відбуватись поступово з урахуванням, по-перше, рівня вітчизняної 
юридичної науки, який існує на даний момент (категоріальний апарат, позиції різних 
наукових шкіл з права, тощо), по-друге, рівня загальної та правової культури населення 
нашої країни, і, по-третє, національних традицій, які виступають додатковими 
регуляторами суспільних відносин в державі. Ігнорування цих простих на перший 
погляд вимог, призводить до того, що юридична наука починає втрачати свою цілісність і 
стійкість. З єдиної і монолітної системи знань юридична наука починає перетворюватися 
в окремі острівці знань інформативного характеру, які позбавлені прогностичної функції. 
Неконтрольований та неаргументований процес запозичення у національну юридичну 
науку термінології інших правових систем руйнує вітчизняну юридичну науку. 

Знайдуться читачі, які заперечать вище висловленим думкам і назвуть достатній перелік 
науковців, які починаючи з кінця ІХХ століття з певною періодичністю досліджували 
на теренах нашої держави особливості публічно-правового і приватноправового регу-
лювання, публічні і приватні правовідносини, а також приділяли увагу публічному 
і приватному інтересам як критеріям поділу права на публічне і приватне право. Тобто 
поняття «публічне і приватне право», а також поняття «публічний і приватний інтереси» 
не є зовсім новими поняттями для науки адміністративного права як радянського, так і 
сучасного періоду. Дійсно такі дослідження достойно представлені в юридичній літературі 
та підкреслювали певні особливості адміністративного права як публічної галузі права. 
Але всі ці дослідження мали певне науково-методологічне значення у межах теорії права 
та філософії права, де представлені теоретичні узагальнення без врахування конкретики, 
яка притаманна кожній галузі права. Наприклад, в теорії права дається вчення про склад 
правопорушення, запозичене з кримінального права, і ігноруються здобутки цивільного 
права щодо умов притягнення до цивільно-правової відповідальності). На жаль, цінність 
таких досліджень суттєво зменшується на рівні галузевих наук, серед яких особливе місце 
займає наука адміністративного права. Тобто поняття «публічний інтерес» і «приватний 
інтерес», хоча і не є новими для вітчизняної юридичної науки, останнім часом ними 
безпідставно почали зловживати, в тому числі, і в межах адміністративного права. 

Чому сучасних науковців не задовольняє поділ інтересів в праві на приватні, громадські 
та державні інтереси і вони постійно намагаються розглядати інтереси в адміністративному 
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праві через призму публічного і приватного права? Вважаємо, що перш ніж відмовитись 
від старих конструкцій, термінів та класифікацій, які були запропоновані ще в радянські 
часи, необхідно, по-перше, довести неспроможність старих підходів давати позивний 
ефект в нових умовах, по-друге, запропонувати переконливі аргументи щодо необхідності 
використання нових конструкцій, термінів та класифікацій в адміністративному праві. 
Взявши на озброєння один із міфів, який є розповсюдженим в правничих школах країн 
Європейського Союзу, наші науковці намагаються відмежуватись від поняття «державний 
інтерес», замінивши його не чітким за змістом поняттям «публічний інтерес». Зміст такого 
міфу полягає у наступному: «Державних інтересів не існує, є лише загальнонаціональні 
інтереси. Державні інтереси були видумані тоталітарними режимами для виправдання 
своїх злочинних дій». 

Україна ще в 90-х роках минулого століття здійснила перехід від адміністративно-
командної до демократичної системи управління. Зрозуміло, що такий перехід не був 
раптовим і певні процеси щодо запровадження в Україні демократичних механізмів 
продовжується і сьогодні. Чому ж тоді у більшості науковців України залишається острах 
визнання того факту, що держава як суб’єкт правовідносин теж має свої «державні 
інтереси»? Отже існує певна ідеологічна забарвленість проштовхування термінів 
«публічний інтерес» та «приватний інтерес» у адміністративне право України, що завжди 
мало руйнівні наслідки для науки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного обґрунтування 
поділу права на дві рівнозначні підсистеми публічного і приватного права активно 
дискутується в сучасній юридичній літературі. Авторське розуміння приватного і 
публічного права представлено у працях О. А. Банчука, О. В. Батанова, С. О. Борисевич,  
В. О. Котюка, Т. О. Мацелик, В. М. Селіванова, О. Ф. Скакун та інших науковців. Разом 
з тим, в наукових працях в основному акцентується увага на великому теоретичному 
значенні поділу національного права на підсистеми публічного і приватного права, тоді 
як осторонь залишається розгляд питань, присвячених визначенню змісту публічного і 
приватного інтересів в адміністративному праві. 

Метою написання статті є розкриття змісту понять «публічний інтерес» і «приватний 
інтерес», а також визначення їх ролі у подальшому розвитку адміністративного права як 
галузі права України. 

Виклад основного матеріалу. Приватне і публічне право дозволяє досліджувати різні 
правові феномени, та й саме право, під різним кутом зору. Однак в будь-якому випадку 
дослідження, яке опирається виключно на вказаний поділ, буде досить відносним, так як 
сама сфера публічного і приватного права не має чітких меж. Дана класифікація, як і будь-
яка класифікація – явище відносне [2, с. 197]. 

Існує безліч визначень публічного і приватного інтересів:
– публічний інтерес складається з інтересів держави, її органів і посадових 

осіб, а також інтересів суспільства, тоді як приватний інтерес це завжди ін-
тереси окремих осіб (А. А. Нечай); 

– публічний інтерес – це визнаний державою і забезпечений правом інтерес 
соціальної спільноти, задоволення якого є умовою та гарантією її існування і 
розвитку (Н. Ю. Пришва);

– публічним є все, що стосується благ та інтересів спільноти, а приватним – усе, 
що стосується благ та інтересів кожного з її учасників (А. С. Рабинович) [3, 
с. 172; 1, с. 42].

Разом з тим, запропоновані вище визначення не дають чіткого розмежування між пу-
блічним і приватним інтересами та не розкривають змістовне наповнення цих термінів. 

Більш розгорнуту характеристику публічного і приватного інтересів запропонували 
Р.  С. Мельник та В. М. Бевзенко. Вони вважають, що приватні інтереси – це ті, що за-
довольняються власними, винятково інтелектуальними діями і операціями (наприклад, 
внутрішнє, необ’єктивовуване сповідання певної віри), а також ті, що задовольняють-
ся власними фізичними діями, але такими, що не оприлюднюються (наприклад, веден-
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ня «інтимного щоденника»). При цьому, продовжують вчені, такі інтереси не піддаються 
державно-юридичному регулюванню. На противагу приватним інтересам публічні інте-
реси поєднують лише ті інтереси, які однаковою мірою є важливими для кожного члена 
суспільства (наприклад, інтерес дихати чистим повітрям) [4, с. 36]. 

Такий підхід до співвідношення публічного і приватного інтересів породжує певні за-
питання.

По-перше, при такому підході втрачається сенс виділення в межах національного права і 
юридичної науки поняття «приватний інтерес». Якщо такий інтерес не потребує державно-
юридичного регулювання, то навіщо його виділяти в юридичній науці? Приватний інтерес 
в такому значенні не є ні об’єктом наукового пізнання, ні об’єктом правового регулювання;

По-друге, при такому підході цивільне право, яке традиційно розглядалося у вітчиз-
няній науці як галузь приватного права, перетворюється в галузь публічного права, адже 
цивільне право задовольняє реалізацію певних інтересів фізичних і юридичних осіб.

По-третє, при такому підході одним терміном – «публічні інтереси», намагаються ви-
значати і державні інтереси, і громадські інтереси, і, навіть, інтереси, окремої особи, які 
вона захоче реалізувати назовні, тобто через здійснення певних фізичних дій. 

Разом з тим, і традиційні визначення публічного інтересу як загального інтересу сус-
пільства, визнаного державою, а приватного інтересу як інтересу окремої особи, який ви-
знається і захищається державою, вважаємо сьогодні методологічно застарілими і такими, 
що потребують нових науково обґрунтованих підходів.

Також хочемо звернути увагу на те, що завжди на практично-прикладному рівні ви-
никнення, зміни та зникнення суспільних відносин існує небезпека підміни публічних інте-
ресів приватними і, навпаки, приватних інтересів публічними. У першому випадку мова 
йде про задоволення особистих інтересів одного чи групи публічних службовців за рахунок 
займаної посади і владних повноважень, коли приватні інтереси репрезентуються суспіль-
ству під виглядом публічних інтересів. У другому випадку мова йде про результат ідеоло-
гічної обробки окремого індивіда чи групи осіб, які на певному етапі починають публічний 
інтерес репрезентувати як свій особистий приватний інтерес. Наприклад, представни-
ки громадської організації самовільно і на свій власний розсуд починають реалізовувати 
державно-владні повноваження, підміняючи таким чином собою державні органи і органи 
місцевого самоврядування. До того ж повне ігнорування існування державних інтересів, 
як це сьогодні намагаються подати правознавці України, призводить до того, що держава, 
як політико-територіальна організація суспільства, позбавлена власних інтересів, хоча, при 
цьому, визнається суб’єктом правовідносин (наприклад, у США та країнах ЄС держава є 
відповідачем у публічно-правових спорах, коли громадянин судиться з державою). 

При розгляді публічного інтересу науковці України чомусь ототожнюють інтереси дер-
жави та інтереси суспільства, що, на нашу думку, є помилковим підходом. Держава дійсно 
захищає та реалізує інтереси суспільства, але це не означає, що у держави не повинно бути 
своїх інтересів. 

Наприклад, введення надзвичайного стану допускає тимчасове, обумовлене загрозою 
обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [5, ст. 1]. Тобто 
акцентується увага на обмеженні приватних інтересів осіб. Але хочемо звернути увагу на те, 
як можуть змінюватися пріоритети між державними, суспільними і приватними інтересами 
в залежності від того, що стало причиною введення надзвичайного стану. Якщо введення 
надзвичайного стану пов’язано із виникненням надзвичайних ситуацій техногенного або 
природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, то бачимо, що за рахунок 
обмеження приватних інтересів держава намагається захистити суспільні інтереси, тобто 
забезпечити безпеку і здоров’я громадян. Коли ж введення надзвичайного стану пов’язано 
із спробою захоплення державної влади, то бачимо, що за рахунок обмеження приватних 
інтересів та тимчасового ігнорування інтересів суспільства держава намагається захистити 
свої інтереси, тобто відвернути загрози та захистити конституційний лад. Таким чином, 
інтереси суб’єктів правовідносин можна поділити на три види:
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– інтереси окремої особи чи невеликої групи осіб, які визнаються і захищаються 
державою (матеріальний достаток, гідно оплачувана робота і ін.);

– інтереси суспільства, які визнаються більшою частиною суспільства і забезпечу-
ються державою (зниження рівня криміногенної обстановки шляхом забезпечення громад-
ського порядку, захист здоров’я і життя людей через ліквідацію наслідків аварій, катастроф 
і ін.);

– інтереси держави, які визнаються всім суспільством і які є важливими для нор-
мального функціонування держави як політико-територіальної організації суспільства 
(збереження державного режиму та форми правління в країні шляхом захисту конститу-
ційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості України, тощо). 

Інтереси окремої особи можуть суперечити інтересам суспільства чи держави, але їх 
реалізація не повинна входити в супереч встановленим вимогам законодавства.

Інтереси суспільства можуть не співпадати з інтересами окремої особи, що ніяким 
чином не відображається на реалізації як перших, так і других, якщо така реалізація не 
суперечить вимогам чинного законодавства. Наприклад, створення і існування неформаль-
них молодіжних об’єднань не відображає загальні інтереси суспільства, але і не порушує 
вимоги чинного законодавства (рокери, готи і ін.). Інтереси суспільства можуть, навіть, 
суперечити окремим інтересам держави. Якщо задля поповнення бюджету в державі буде 
прийняте рішення про утилізацію на території України радіоактивних відходів сусідньої 
держави за відповідну грошову компенсацію, то таке рішення буде свідчити про те, що 
держава намагається задовольнити свої інтереси за рахунок ігнорування інтересів сус-
пільства. При вирішенні конфлікту інтересів суспільства і держави, перевага повинна на-
даватись інтересам суспільства, окрім випадків коли на законодавчому рівні встановлено 
пріоритет державних інтересів над громадськими. Так ст. 74 Конституції України закрі-
плює, що референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету 
та амністії. Це яскравий приклад, коли державні інтереси не співпадають з громадськи-
ми інтересами, тому що громадяни України зацікавлені платити якомога менші податки, 
більше отримувати від держави соціальної допомоги та жадають від держави суворого 
покарання злочинців, тоді як держава навпаки зацікавлена у фінансуванні всіх державних 
інституцій шляхом збирання податків, у формуванні збалансованого бюджету та розван-
таженні діяльності установ пенітенціарної служби України, якщо вони функціонують на 
межі своїх можливостей. Вважаємо, що пріоритет інтересам суспільства над державними 
інтересами повинен надаватись завжди при виникненні бажання у суспільства змінити за-
конним способом конституційний лад в країні. Наприклад, ст. 5 Конституції України закрі-
плює, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно 
народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Тобто 
Конституція України чітко вказує на те, що суспільство і держава мають суперечливі ін-
тереси з цього питання. Держава це завжди певна група людей, яку влаштовує існуючий в 
країні конституційний лад, а тому державні інтереси завжди будуть полягати в збереженні 
і захисті цього ладу. 

Інтереси держави теж не зажди співпадають з інтересами окремої особи, але якщо 
реалізація інтересу держави підкріплена відповідним законодавством, то пріоритет в та-
ких випадках завжди надається державному інтересу. Коли в країні з більшості питань 
встановлюється пріоритет державних інтересів над суспільними інтересами, то слід кон-
статувати, що за формою державного режиму така країна є тоталітарною чи авторитарною. 

Отже в суспільних відносинах можуть реалізовуватись приватні інтереси, інтереси 
великої частини суспільства (населення країни, територіальної громади) та інтереси дер-
жави. Тому запропонований поділ національного права на публічне і приватне право на 
підставі врахування реалізації, так званих, публічного і приватного інтересів, є доволі 
штучним утворенням, яке не враховує суспільство (населення країни, народ) та державу як 
самостійних суб’єктів суспільних відносин, що мають свої інтереси. 

Висновки. Теорія поділу права на публічне і приватне право допомагає сьогодні ви-
значити роль держави як публічної інституції в житті суспільства та встановити межі її 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016104

втручання в економіку, культуру та інші сфери суспільного життя. Разом з тим, вважає-
мо, що в межах адміністративного права методологічно не вірним є використання лише 
терміну «публічний інтерес», який одночасно характеризує і державні інтереси, і громад-
ські інтереси. Якщо в адміністративному праві будуть чітко розмежовані між собою дер-
жавні і громадські інтереси, це дозволить відкрити і звернути увагу на нові особливості 
адміністративно-правового регулювання України в сучасних умовах. 
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классификации интереса в праве, раскрываются недостатки использования в админи-
стративном праве Украины категорий «публичный интерес» и «частный интерес».

Ключевые слова: публичное право, частное право, публичный интерес, частный 
интерес, административное право.

O. I. Mykolenko, Doctor of Juridical Sciences, Professor
Odessa I.I. Mechnikov National University

Head the Department of Administrative and Commercial Law
Frantsuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN ADMINISTRATIVE LAW
Summary
This article discusses the different approaches that have been established in the juris-

prudence regarding the concepts of “public interest” and “private interest”, referred to other 
classifications of interest in the law, the use of the shortcomings revealed in the administrative 
law of Ukraine the categories of “public interest” and “private interest”.

Key words: public law, private law, public interest, private interest, administrative law.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016 105

УДК 342.96.21

О. М. Миколенко, канд. юрид. наук, доцент, доцент
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ЦіЛі, ЗАсОБИ і РЕЗУЛЬтАт ЯК ЕЛЕМЕНтИ ФУНКЦіЙ 
АДМіНістРАтИВНОГО ПРАВА: ПОНЯттЯ тА сПіВВіДНОШЕННЯ

В статті розкривається зміст та співвідношення понять «цілі», «засоби» і «резуль-
тат» як елементів більш загального поняття «функції адміністративного права», визна-
чається вплив кожного елементу на загальну ефективність реалізації функцій адміні-
стративного права. 

Ключові слова: цілі адміністративно-правового регулювання, засоби адміністра-
тивно-правового регулювання, результат адміністративно-правового регулювання, 
функції адміністративного права. 

Постановка проблеми. Традиційний розгляд в юридичній літературі функцій права як 
напрямків впливу права на суспільні відносини є застарілою конструкцією, яка втратила 
свої методологічні властивості. Категорія «напрямки» більш притаманна для характерис-
тики дорожнього руху чи при формулюванні змісту програм, спрямованих на реформу-
вання певних сфер суспільного життя, але ця категорія вже не дає повного уявлення про 
сучасні потенційні властивості в цілому національного права та окремих його галузей, до 
якої відноситься і адміністративне право. Якщо лише заявити, що право, по-перше, повин-
но регулювати суспільні відносини (регулятивна функція), а, по-друге, охороняти врегу-
льовані правом суспільні відносини (охоронна функція), то існування в такому значенні в 
юридичній науці поняття «функції адміністративного права» втрачає сенс. Такий підхід до 
функцій права не дає відповіді на багато актуальних для юридичної науки питань, напри-
клад, для чого, в якому обсязі та за допомогою яких правових засобів будуть врегульовані 
суспільні відносини? Чи буде таке правове регулювання ефективним та корисним для сус-
пільства? У який спосіб найкраще буде захистити певні правовідносини? Які засоби при 
цьому будуть достатні для досягнення правопорядку в країні? 

На поставлені вище питання можна відповісти лише тоді, коли поняття «функція пра-
ва» набуде в юридичній науці свого конкретного змісту і почне не тільки орієнтувати нас 
за загальними напрямами (регулює чи охороняє), а й розкривати сутність тих правових 
процесів, які відбуваються в суспільстві, що не можливо без конкретизації цілей, засобів 
та результату як невід’ємних елементів поняття «функція права». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функції адміністративного права фраг-
ментарно висвітлені в навчально-методичній літературі у працях В. Б. Авер’янова, 
О.  Ф.  Андрійко, Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, Р. А. Калюжного, С. В. Ківалова, 
Ю.  М.  Козлова, Ю. М. Старілова та інших видатних вчених України і зарубіжжя. Але 
комплексне дослідження, яке б об’єднувало в собі аналіз цілей, засобів та результату як 
елементів поняття «функції адміністративного права», в юридичній літературі відсутнє. 

Метою написання статті є розкриття змісту та співвідношення понять «цілі», «за-
соби» і «результат» як елементів більш загального поняття «функції адміністративного 
права». 

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі можна зустріти різні визна-
чення функцій права чи функцій адміністративного права. Наприклад, функції права іноді 
визначають як найбільш істотні напрями і сторони його впливу на суспільні відносини, у 
яких розкривається загальнолюдська і класова природа та соціальне призначення права [1]. 
Ю. М. Старілов під функціями адміністративного права розуміє основні напрями право-
вого галузевого впливу на суспільні відносини [2, с. 390]. Ю. М. Козлов визначає функ-
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ції адміністративного права як основні напрями адміністративно-правового регулювання 
управлінських суспільних відносин [3, с. 68]. 

В. М. Протасов, при характеристиці концепцій юридичного процесу і правових про-
цедур, пропонує загальне визначення поняття «функція». На його думку, функція – це та 
діяльність, той вплив, які повинна здійснювати та чи інша система (держава, право, дер-
жавний орган, наука, теорія і ін.) щоб вирішити поставлені перед нею завдання, досягти 
своїх цілей [4, с. 27]. 

Цікавою з цього приводу є точка зору І. С. Канзафарової, яка вважає за доцільне 
(і  в цьому суть запропонованого підходу) просто замінити категорію «функція» на три 
взаємопов’язані категорії – цілі, засоби і результат. Вчена пояснює такий підхід до по-
няття «функція» тим, що воно використовується у більшості сферах знань як інтуїтивно 
ясний, але формально невизначений термін, що дає можливість вкладати в його зміст різ-
не смислове навантаження. Такі ж категорії як «цілі», «засоби» і «результат» набули за 
декілька останніх тисячоліть велику онтологічну і логічну розробку (в працях Сократа і 
Платона, Аристотеля, Августина, Лейбніца, Вольфа, Канта, Фіхте, Гегеля та ін.) [5, с. 25]. 
Саме тому І. С. Канзафарова пояснює недоцільність виділення в межах юридичних знань 
таких самостійних правових категорій як «функція галузі права» чи «функція юридичної 
відповідальності». 

Вважаємо, що від поняття «функція» не слід повністю відмовлятись в юридичній на-
уці. Пропонуємо його розглядати як єдність трьох самостійних понять – «цілі», «засоби 
досягнення цих цілей» та «результат, який був отриманий і який повинен відповідати по-
ставленим цілям». Якщо результат не відповідає поставленим цілям, то функція вважаєть-
ся не реалізованою. 

Отже, якщо погодитись з вище запропонованою концепцією поняття «функція», то по 
відношенню до адміністративного права виникає ціла низка питань, які потребують свого 
уточнення. 

По-перше, виникає необхідність уточнення співвідношення понять «цілі» та 
«функції», а разом з тим, понять «цілі адміністративного права» та «функції адміні-
стративного права». Наприклад, В. О. Продаєвич зазначає, що найбільш розповсюдже-
ний недолік у визначеннях функцій юридичної відповідальності це ототожнювання понять 
«цілі юридичної відповідальності» і «функції юридичної відповідальності» [6, с. 60]. 

А. Н. Тарбагаєв в одній із своїх праць зазначає, що ціль об’єктивна, тому що обумов-
люється умовами життя суспільства, і в той же час суб’єктивна, бо відображає інтереси 
суспільства і є ідеальним попереднім визначенням бажаного результату діяльності людей 
[7, с. 160]. З цим твердженням важко погодитись, тому що співвідношення суб’єктивного 
і об’єктивного при характеристиці цілей юридичної відповідальності дає можливість від-
межувати їх від функцій юридичної відповідальності. На нашу думку, якщо ціль юридичної 
відповідальності чи, як в нашому випадку, ціль адміністративного права, із суб’єктивної 
категорії перетворюється в об’єктивну реальність, то мова вже йде не про цілі адміністра-
тивного права, а про функції адміністративного права, де простежується зв’язок між ціля-
ми, засобами і результатом як невід’ємними елементами поняття «функція». Тобто, мета 
завжди постає як категорія суб’єктивна, бо «йде» від людини чи групи людей. У свою чер-
гу, наслідки у вигляді реально досягнутого результату чи неотриманого результату – це 
об’єктивна категорія, яка характеризує функцію любого правового явища (права, юридич-
ної відповідальності, державного органу, тощо). 

По-друге, виникає необхідність уточнення співвідношення понять «цілі» та «за-
соби» як складових елементів поняття «функція». Досягнення цілей, тобто досягнення 
бажаного результату, можливе за допомогою відповідного правового інструментарію – 
правових засобів. У зв’язку з цим слід згадати співвідношення цілей і засобів, що пропо-
нують філософія і соціологія права [8, с. 1006]. 

Існує два основних способи співвідношення цілі та засобів: співвідношення-об’єднання 
та співвідношення-протиставлення. В першому випадку ціль та засоби розглядаються як 
рівнозначні компоненти ціннісного континуума, підпорядкованого загальним нормам мо-
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ралі та права. Між ними не допускаються аксіологічні розриви і тому блага, справедлива 
ціль неодмінно потребує для свого досягнення таких же благих та справедливих засобів. 
Будь-яка, навіть незначна суміш аморальності в змісті засобів відображається на цілі, по-
збавляючи її благородства та величчя. 

Інший підхід припускає, що ціль та засоби є самостійними соціальними феноменами, 
котрі необов’язково підкоряти загальним нормативним критеріям. Їх здатність до авто-
номного співіснування така, що вони можуть співвідноситися як етично-полярні опозиції. 
Подібний погляд припускає використання для досягнення благих цілей, аморальних і про-
типравних засобів, котрі в сенсі високого завдання нібито втрачають свої похмурі тони. 
В цьому аспекті згадується відома теза: «Ціль виправдовує засоби». 

І перший, і другий способи співвідношення цілі і засобів трапляються в правовому ре-
гулюванні. Якщо в цілому характеризувати цілі та засоби правового регулювання в Україні, 
то помітимо, що на рівні таких об’єднань як публічне та приватне право, на рівні галузей 
права та правових інститутів цілі і засоби співвідносяться як співвідношення-об’єднання, 
тобто благі правові цілі та благі правові засоби. 

Але на більш нижчому рівні, відносно конкретних ситуацій, випадків, об’єктів, пра-
вове регулювання вимушене для досягнення благих цілей використовувати правові, але 
обмежувальні засоби. Так, введення надзвичайного стану завжди пов’язано з тимчасовим, 
але суттєвим обмеженням прав і свобод людини та громадянина. Тому важливо не просто 
визначити цілі правового регулювання, а й підібрати таку сукупність правових засобів, яка 
б давала максимальний ефект при досягненні окресленої мети і при цьому відповідала за-
гальним принципам права. Стабілізуючим же фактором у співвідношенні цілей правового 
регулювання та правових засобів є принципи права. Саме вони не дають правовим засо-
бам перетворитися задля досягнення конкретної цілі у знаряддя насилля та руйнування [9, 
с. 359]. На жаль, і це простежується сьогодні в правовій системі України, склалася ситуа-
ція, коли принципи права декларуються в чинному законодавстві, але ними дуже часто не-
хтують при вирішенні конкретної юридичної ситуації. Тому принципи правового регулю-
вання сьогодні не завжди відіграють роль стабілізатора у співвідношенні цілей правового 
регулювання та правових засобів. Дуже часто у наших політиків виникає спокуса за ради 
благих цілей застосувати аморальні і протиправні засоби. 

Трапляються випадки, коли засоби, які на перший погляд здаються суспільно корис-
ними, набувають свого аморального і протиправного характеру лише у прив’язці до ці-
лей. Якщо ціль аморальна і протиправна, то і засоби її досягнення автоматично набувають 
аморального і протиправного характеру. Наприклад, в земельному законодавстві часто зу-
стрічається термін «нецільове використання землі». Мова йде про використання земельної 
ділянки не за цільовим призначенням – будівництво житлового будинку на землях сіль-
ськогосподарського призначення, вирощування сільськогосподарської продукції на зем-
лях лісогосподарського призначення, тощо. Саме тому, будівництво житлового будинку та 
вирощування сільськогосподарської продукції набувають протиправного характеру, бо не 
відповідають тим цілям, для яких призначена земельна ділянка. 

І, по-третє, виникає необхідність уточнення поняття «результат» як складового 
елементу поняття «функція». Результат – це завжди факт об’єктивної дійсності, який 
свідчить про те, що цілі були або не були досягненні. Якщо результат повністю відповідає 
поставленим цілям, то слід констатувати, що функція була в повному обсязі реалізована. 
Коли ж результат частково співпадає з тими цілями, що були заявлені (задекларовані), то 
необхідно робити висновок, що функція була реалізована не в повному обсязі, а тому слід 
переглянути та відкоригувати:

– або цілі, які з якихось причин вже не відповідають реаліям сьогодення, а 
тому є хибними;

– або засоби, які не спроможні забезпечити бажаний результат. 
Якщо результат взагалі не співпадає з тими цілями, що були заявлені (задекларовані), 

то це свідчить про те, що функція взагалі не була реалізована. У даному випадку необ-
хідно встановити причини існування диспропорції між заявленими цілями та отриманим 
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результатом. Такі причини можуть бути як суб’єктивного (наприклад, непрофесіоналізм 
суб’єктів, які здійснюють правотворчу діяльність, і які безпосередньо визначали в чинно-
му законодавстві цілі та правові засоби), так і об’єктивного характеру (стихійне лихо, агре-
сія сусідньої держави і ін.). Дуже важливо щоб при наявності суб’єктивних причин у нере-
алізації функції, суб’єкти, що відповідальні за це, несли або юридичну, або політичну, або 
громадську відповідальність. На жаль, в умовах правового нігілізму, який переповнив су-
часне суспільство, добитися юридичної відповідальності таких осіб неможливо. Дієвими 
можуть бути політична (наприклад, відставка особи з політичної посади, програш полі-
тичної партії на виборах і ін.) і громадська відповідальності (наприклад, відставка особи з 
посади, яка є державним службовцем чи службовцем органів місцевого самоврядування, 
під тиском громадської думки). Але для їх реалізації необхідний ефективний громадський 
контроль (не куплений і штучно створений), а також цілеспрямований та масовий тиск 
на владу громадською думкою, що теж важко зробити в умовах, коли усі засоби масової 
інформації знаходяться у власності фінансових олігархів. 

Легко помітити, що кожна із трьох запропонованих категорій, які складають зміст по-
няття «функція», тісно пов’язані між собою, що обумовлено наступними чинниками.

По-перше, ціль неможлива без результату. Немає цілей не спрямованих на досягнення 
певного результату. Тому кожна ціль як суб’єктивна категорія переслідує досягнення змін 
в об’єктивній реальності, тобто конкретного результату. При цьому ціль може залишитися 
лише мрією, якщо не передбачити певних засобів її досягнення, а також не почати їх реа-
лізовувати у реальному житті. 

По-друге, засоби без цілей позбавлені сенсу існування. Дуже часто так буває, що вам 
подарували річ, яку ви не знаєте як застосувати, бо ніяких планів щодо неї не було і не ви-
никло після того, як ця річ опинилася у вашій власності. Закінчуються такі історії тим, що 
таку річ кладуть у підсобку і вона десятиліттями там припадає пилом, а потім викидають 
на сміття. Тобто існування любого засобу повинно бути підпорядковано одній або декіль-
ком цілям. При цьому, саме засоби забезпечують кінцевий результат щодо реалізації цілей. 
Тому вибір і підбір засобів повинен здійснюватися фахівцями в залежності від ситуації, що 
склалася на даний момент. У юриспруденції вибір засобів ускладнюється тим, що спочатку 
на законодавчому рівні визначається перелік можливих засобів, якими може користуватися 
суб’єкт правозастосовної діяльності. А вже потім, враховуючи конкретну ситуацію, що 
склалася, суб’єкт правозастосовної діяльності обирає із запропонованого переліку ті засо-
би, які, на його думку, максимально досягнуть бажаного результату. Сьогодні часто можна 
почути від суб’єктів правозастосовної діяльності нарікання на те, що мовляв той перелік 
правових засобів, які їм надав законодавець, є недостатнім щоб ефективно реалізовувати 
свої повноваження. І, навпаки, від суб’єкта правотворчої діяльності можна почути звину-
вачення у бік суб’єкта правозастосовної діяльності стосовно того, що мовляв він у своїй 
діяльності не використовує весь арсенал правових засобів, якими наділяє його законодав-
ство. Тому важливо, щоб і на правотворчому, і на правозастосовному рівнях працювали 
фахівці, а краще професіонали. 

По-третє, результат можливий тільки як наслідок застосування певних засобів. Без за-
стосування цих засобів, цілі так і залишаться тільки бажаним чи запланованим результа-
том. До того ж, за результатами ми можемо оцінювати ефективність реалізації функції. 
Якщо результат повністю відповідає заявленим цілям, то функція ефективно реалізується. 
Якщо ж результат повністю або частково не відповідає заявленим цілям, то така функція 
не реалізується, що свідчить про необхідність перегляду заявлених цілей чи засобів їх до-
сягнення. 

Висновки. Таким чином, під функцією слід розуміти не «основні напрямки впливу», 
як це пропонується в юридичній літературі, а «відповідність отриманого результату по-
ставленим цілям та використаним засобам». Тоді функції адміністративного права як га-
лузі права можна визначити як відповідність правового стану, який склався у суспільстві 
в результаті адміністративно-правового регулювання, цілям та засобам адміністративно-
правового регулювання (права, обов’язки, повноваження, санкції, гарантії, тощо).
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ЦЕЛИ, сРЕДстВА И РЕЗУЛЬтАт КАК ЭЛЕМЕНтЫ ФУНКЦИЙ 
АДМИНИстРАтИВНОГО ПРАВА: ПОНЯтИЕ И сООтНОШЕНИЕ

Резюме
В статье раскрывается содержание и соотношение понятий «цели», «средства» и 

«результат» как элементов более общего понятия «функции административного права», 
устанавливается воздействие каждого элемента на общую эффективность реализации 
функций административного права.
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Summary
The article reveals the meaning and value concepts of “objectives”, “tools” and “results” 

as elements of a more general concept of “administrative law function” determined the impact 
of each element in the overall efficiency of the administrative functions of law.
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ПОНЯттЯ ФіНАНсОВОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ:  
УКРАЇНсЬКИЙ тА ЗАКОРДОННИЙ ДОсВіД

У статті досліджено особливості поняття «фінансового правопорушення» в укра-
їнському та зарубіжному законодавстві. Вказано на теоретичні підходи до визначення 
цього поняття, з урахуванням ґенези походження поняття «фінансового правопорушен-
ня» від поняття «правопорушення» загалом. На підставі проведеного аналізу надано 
авторське визначення «фінансового правопорушення».

Ключові слова: фінансове правопорушення, правопорушення, фінансові правовід-
носини, податкові правовідносини. 

Постановка проблеми. Поява нових суспільних відносин, що виникають у сучасному 
світі з появою нових матеріальних та нематеріальних благ, динамічний розвиток цих від-
носин породжує необхідність вироблення єдиного підходу до поняття «правопорушення» 
та «фінансове правопорушення». Зокрема, у наукових колах не має єдиного підходу до ви-
значення самого поняття «правопорушення» [1, с. 133]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової та навчальної літератури 
показує, що проблематиці визначення «фінансового правопорушення» присвячено порів-
няно небагато досліджень. Більшість дослідників тяжіє або до ототожнення фінансових 
правопорушень із адміністративними проступками, або до «злиття» із фінансовими злочи-
нами. Незважаючи на існування дисертаційних досліджень (А. Й. Іванський, З. М. Будько, 
П. Т. Гега, А. В. Роздайбіда, І. І. Огороднікова, Д. І. Хандусенко, І. Н. Проць), проблема 
досі не є розробленою та широко дослідженою, оскільки ці дослідження в основному при-
свячені або податковим, або бюджетним правопорушенням, не виводячи цілісної картини 
фінансових правопорушень. 

Метою статті є дослідження поняття «фінансового правопорушення» на підставі здій-
снення порівняльного аналізу української правової школи та правових традицій деяких 
зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу. Для з’ясування сутності правопорушення в загально-
теоретичному значенні необхідно визначитися із складовими цього поняття. 

В юридичній енциклопедичній літературі зауважують, що правопорушення – це сус-
пільно небезпечне або шкідливе діяння (дія або бездіяльність), яке порушує норму пра-
ва [3, с. 696]. Схоже, але більш розширене визначення поняття «правопорушення» надає 
О.  Ф. Скакун. Так, на думку вченої, правопорушення – це суспільно небезпечне або сус-
пільно шкідливе протиправне винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, за 
яке передбачена юридична відповідальність за чинним законодавством [4, с. 598]. Більш 
того, під час теоретичного дослідження фінансово-правової відповідальності в сучасній 
Україні А. Й. Іванський дійшов висновку, що правопорушення – «це суспільно шкідливе 
(небезпечне), протиправне (таке, що порушує норми фінансового законодавства), винне 
діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, яке посягає на охоронювані фінансові 
права та інтереси, за що встановлена фінансово-правова відповідальність» [1, c. 134]. 

З. М. Будько визначає податкове правопорушення через призму фінансово-правової 
відповідальності як «суспільно-шкідливе, винне діяння (дія чи бездіяльність), що пору-
шує норми податкового законодавства, за вчинення якого передбачено фінансово-правову 
відповідальність», але дослідник не обтяжує визначення суб’єктно-об’єктним складом [2, 
с. 9], що надає цьому визначенню більш широкий зміст. 

© А. А. Нестеренко, 2016
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Варто зазначити, що прогалини у праві, неоднозначність і неврегульованість фінан-
сового законодавства стали однією з основних причин «приниження» ролі і місця фінан-
сових правопорушень та інституту фінансової відповідальності загалом [1, с. 139]. Дуже 
часто поняття «фінансове правопорушення» в системі класифікації видів правопорушень 
своїм характером дотепер пов’язується й ототожнюється з адміністративним проступком 
[5, с. 121].

Як справедливо зазначає О. Е. Лейст, «будь-яке правопорушення є винним і проти-
правним діянням, шкідливим або небезпечним для суспільних відносин» [7, с. 62]. Тому 
фінансове правопорушення, як різновид особливого юридичного факту, має всі ознаки 
протиправного діяння і є порушенням вимог фінансового законодавства, що формують цю 
галузь.

Фінансове правопорушення характеризується системністю суб’єктного складу право-
порушення, в основу якої покладено підвиди фінансово-правової відповідальності. Тобто 
суб’єкти фінансового правопорушення можуть існувати у сфері податкових відносин, бан-
ківських, публічних валютних, грошово-касових відносин. Однак аналіз чинного законо-
давства, яке регулює суспільні відносини у сфері фінансової діяльності, дає можливість 
зробити висновок, що норми чинного фінансового законодавства не враховують всі ознаки 
фінансового правопорушення.

Відзначимо, що деякі нормативно-правові акти містять визначення фінансового право-
порушення. Так, фінансове правопорушення – це дія або бездіяльність на підконтрольних 
об’єктах, наслідком яких стало невиконання фінансово-правових норм [8]. Також фінансо-
ве правопорушення розглядається як дія або бездіяльність органів державної влади, місце-
вого самоврядування, суб’єктів господарювання всіх форм власності, об’єднань громадян, 
посадових осіб, громадян України та іноземних громадян, наслідком яких стало невико-
нання фінансово-правових норм [9]. Фактично, обидва визначення містять вказівку на те, 
що це проявляється у формі дії або бездіяльності, що спричиняє невиконання фінансово-
правових норм.

Безпосередньо визначення одного із різновидів фінансового правопорушення наведе-
но у ПК України і згідно зі ст. 109 податковими правопорушеннями є протиправні діяння 
(дія чи бездіяльність) платників податків, податкових агентів, та/або їх посадових осіб, а 
також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналеж-
ного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за 
дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Вчинення платниками податків, їх 
посадовими особами та посадовими особами контролюючих органів порушень законів з 
питань оподаткування та порушень вимог, встановлених іншим законодавством, контроль 
за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, тягне за собою відповідальність, 
передбачену Кодексом та іншими законами України [10]. 

Більшість вчених, розглядають фінансове правопорушення у рамках або податкової 
відповідальності, або бюджетної, чи у сфері валютних правовідносин. 

Л.К. Царьова зазначає, що фінансове правопорушення є самостійним видом правопо-
рушень і визначає його як протиправне винне діяння (дія або бездіяльність), що зазіхає на 
встановлений державою порядок здійснення фінансової діяльності та викликає застосу-
вання відповідних санкцій, у тому числі фінансових [11, с. 48]. Самостійність фінансових 
правопорушень відзначає й відомий вчений у галузі адміністративного права професор 
Є.  В. До дін. Відмежовуючи їх від сфери адміністративних правопорушень, він зазначає, 
що, незважаючи на положення п. 22 ст. 92 Конституції України, фінансові правопорушен-
ня в теорії та практиці виділяються, та до сфери адміністративних деліктів не входять [12, 
c.  7].

Д. М. Кобелька під правопорушенням у фінансовій сфері розуміє суспільно шкідливе 
або небезпечне винне, протиправне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатного суб’єкта, 
що направлено на порушення норм фінансового законодавства, за допомогою якого здій-
снюється правове регулювання мобілізації (створення, формування), розподілу (перероз-
поділу), використання централізованих і децентралізованих фондів коштів [13, с. 197]. 
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Щодо цього визначення залишається відкритим питання: чи розмежовує автор поняття 
«фінансове правопорушення» та «правопорушення у фінансовій сфері, оскільки останнє, 
звісно, є більш ширшим і передбачає будь-яке суспільно небезпечне діяння, за вчинення 
якого може наступати і адміністративна, і фінансова і кримінальна відповідальність.

Основним недоліком наведених визначень є те, що їх автори не враховують, що права, 
обов’язки та інтереси закріплені у правових нормах, і тільки їх порушення тягне встанов-
лену законом відповідальність, крім того, вважається помилковою вказівка на ту обста-
вину, що за вчинення винного протиправного діяння настає юридична відповідальність. 
Такий підхід нівелює галузеву ознаку правопорушень, а тому необхідна вказівка на на-
стання фінансово-правової відповідальності. 

Європейська конвенція про видачу правопорушників за окремі правопорушення у 
статті 5 «Фінансові правопорушення» передбачає, що видача здійснюється за правопору-
шення, пов’язані з податками, зборами, митом та валютою, тільки якщо Договірні Сторони 
ухвалили таке рішення стосовно будь-якого такого правопорушення або категорії право-
порушень [14]. 

У дослідженнях ознак правопорушення більшість вчених одностайні, виділяючи такі 
як: правопорушення завжди є діянням (дією або бездіяльністю); завжди винне діяння; ді-
яння суспільно небезпечне та протиправне, тобто таке, яке суперечить нормам права; діян-
ня, за вчинення якого передбачена юридична відповідальність [6]. Окрім вищенаведеного, 
необхідно зазначити, що в науково-правових колах звертають увагу на те, що до ознак 
правопорушення слід віднести такі:

– суспільна шкідливість або суспільна небезпека поведінки – основна об’єктивна озна-
ка, що відрізняє правомірну поведінку від неправомірної – протиправність – здійснюється 
всупереч праву, є свавіллям суб’єкта;

– являє собою порушення заборон, зазначених у законах і підзаконних актах, неви-
конання обов’язків, що виходять із нормативно-правового акта, акта застосування норм 
права або договору, укладеного на основі закону;

– дієвість – це завжди дія або бездіяльність;
– караність – дія, що вимагає застосування до правопорушника заходів державного 

впливу, заходів юридичної відповідальності у вигляді покарань особистого, організаційно-
го та матеріального характеру;

– свідомо вольовий характер – визначається психікою людини, яка в момент вчинення 
правопорушення перебуває під контролем волі та свідомості, здійснюється усвідомлено та 
добровільно;

– винність – дія, що виражає негативне внутрішнє ставлення правопорушника до ін-
тересів людей, наносить своєю дією (або бездіяльністю) збитки суспільству та державі, 
містить доведену вину [4, c. 598-599].

Підсумовуючи наведені дефініції різних авторів, слід зазначити, що поняття фінан-
сового правопорушення являє собою сукупність істотних ознак даного явища й містить у 
собі: 

1) діяння (дія або бездіяльність); 
2) протиправність (порушення фінансового законодавства); 
3) винність; 
4) вчинення певним колом осіб; 
5) караність (наявність встановленої фінансовим законодавством відповідальності).
Таким чином, зважаючи на те, що фінансове правопорушення є одним із різновидів 

правопорушення, відповідно і його визначення повинне містити як загальні ознаки, які 
притаманні всім правопорушенням, так і його специфічні характеристики.

Втім, визначаючи фінансові правопорушення, слід зупинитися і на визначенні такої ка-
тегорії у зарубіжних країнах. Більшість держав світу визнають існування фінансових зло-
чинів, але майже не вказують на правопорушення, часто ототожнюють їх із адміністратив-
ними проступками. Тому вважаємо за доцільне охарактеризувати іноземний досвід щодо 
визначення фінансового правопорушення. 
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Загалом, як відзначає А. Н. Козирін, однією з тенденцій сучасного іноземного законо-
давства, зокрема, європейського, є гуманізація законодавства щодо фінансових правопо-
рушень. Це представляє собою декриміналізацію низки податкових деліктів, кримінальні 
покарання замінюються різноманітними доплатами до податків, що встановлюються не 
судами, а адміністративними органами [15, c. 68]. 

Законодавство Німеччини серед правопорушень виокремлює злочини – діяння, карані 
позбавленням волі на строк більше 1 року, та делікти – діяння, карані позбавленням волі на 
строк менше 1 року чи грошовими стягненнями. Слідом за кримінальними фінансовими 
правопорушеннями ідуть податкові адміністративні правопорушення (проступки) – пору-
шення податкового законодавства, що караються адміністративними штрафами. Згідно з 
параграфом 370 Положення про податки 1977 р., адміністративним правопорушенням ви-
знається, наприклад, ухилення від сплати податків за легковажністю [16]. 

Кодекс Республіки Казахстан про адміністративні правопорушення об’єднує правопо-
рушення в галузі фінансів з іншими видами правопорушень [16]. Незважаючи на те, що в 
згаданому Кодексі міститься 83 склади адміністративних правопорушень у фінансовій та 
торговельній сфері, всього в трьох з них встановлена адміністративна відповідальність за 
вчинення адміністративних правопорушень у бюджетній сфері. До їх числа належать: ст. 
177.3 «Порушення правил ведення бюджетного обліку, складання і подання звітності», ст. 
177.4 «Порушення умов і процедур надання бюджетних кредитів, державних гарантій і по-
руки держави», ст. 204 «Незаконні дії посадових осіб державного установи та державного 
підприємства на праві оперативного управління (казенного підприємства) щодо прийняття 
грошових зобов’язань за рахунок коштів державного бюджету». 

Розглядаючи Загальний кодекс про податки Франції 1950 р. необхідно відзначити, що 
главою «Покарання» Книги «Справляння податків» закріплюється відповідальність за по-
даткові правопорушення (ст.ст. 1725 – 1840). У свою чергу, Книга «Фінансові процедури» 
Загального податкового кодексу Франції передбачає процедури виявлення та розслідуван-
ня податкових правопорушень. До правопорушень у цій сфері за законодавством Франції 
відносяться дії, спрямовані на приховування бухгалтерських даних шляхом обману (це дії, 
пов’язані з поданням неправильного бухгалтерського звіту незаконними грошовими опе-
раціями); дії, спрямовані на контрабандне ввезення в країну алкогольних напоїв та ін. [17].

Законодавство Великобританії як податкові злочини розглядає несплату прибуткового 
податку або податку на приріст капіталу; неправильну сплата прибуткового податку або 
податку на приріст капіталу; шахрайство, вчинене щодо державних податків і ін. [19]. 

Таким чином, фінансові правопорушення в законодавстві зарубіжних країн, міжнарод-
ному праві розуміються у чотирьох аспектах: 1) як окремий вид правопорушень; 2) як ад-
міністративний проступок; 3) ототожнення із фінансовими злочинами; 4) не розмежування 
фінансових правопорушень і правопорушень у фінансовій сфері. Тому важливо виокреми-
ти фінансові правопорушення в певний вид і розмежувати їх із вказаними аспектами, що є 
предметом окремого дослідження. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу, фінансове правопорушення можливо ви-
значити як суспільно шкідливе (небезпечне) діяння (дія або бездіяльність), протиправ-
не (таке, що порушує норми фінансового законодавства), винне діяння деліктоздатного 
суб’єкта (фізичної чи юридичної особи), яке зазіхає на фінансові інтереси держави і сус-
пільства, що охороняються законом, і за яке встановлена фінансово-правова відповідаль-
ність. Якщо у діянні наявні всі ознаки, які були досліджені вище, можна стверджувати, що 
в ньому є склад правопорушення. Якщо ж у діянні відсутня якась із перелічених ознак, то 
воно не вважається правопорушенням.
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ПОНЯтИЕ ФИНАНсОВОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:  
УКРАИНсКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫт

Резюме
В статье исследованы особенности понятия «финансового правонарушения» в укра-

инском и зарубежном законодательстве. Указано на некоторые теоретические подходы к 
определению этого понятия, с учетом генезиса происхождения понятия «финансового 
правонарушения» от понятия «правонарушение» в целом. Представлен собственный 
взгляд на определение «финансового правонарушения» исходя из исследованных под-
ходов.

Рассмотрены признаки, субъекты и объекты финансовых правонарушений. Вни-
мание уделено рассмотрению зарубежного опыта выделения финансового правонару-
шения как отдельной категории в законодательстве государств различных правовых 
семей (Великобритания, Германия, Казахстан, Франция). Сделаны выводы о необходи-
мости разграничения категорий «финансовое правонарушение», «финансовое престу-
пление», «финансовый проступок». 

Ключевые слова: финансовое правонарушение, правонарушения, финансовые 
правоотношения, налоговые правоотношения.
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CONCEPT OF FINANCIAL OFFENCES:  
UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Summary
In the article there are the features of the concept of “financial crimes” in Ukrainian and 

foreign legislation. It points out some theoretical approaches to the definition of the term, 
taking into account the origin of the genesis of the concept of “financial crimes” from the 
“offense” of the concept as a whole. The author presents his own view on the definition of 
“financial crime” on the basis of the studied approaches.

Considered signs, subjects and objects of financial offenses. Some attention is paid to the 
consideration of foreign experience allocation of financial offenses as a separate category in 
the legislation of states of different legal families (UK, Germany, Kazakhstan, France). There 
are some conclusions about the need to separate categories of “financial crime”, “financial 
crime”, “financial misconduct”.

Key words: fiscal offense, offense, financial relations, tax relations. 
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ПРОБЛЕМАтИКА ВИЗНАЧЕННЯ АДМіНістРАтИВНО-ПРАВОВОГО 
стАтУсУ ЛіКАРЯ

Статтю присвячено дослідженню актуальних питань визначення правового статусу 
лікаря. Особливу увагу приділено вивченню проблеми визначення лікар. Звертається 
увага на прогалини в законодавстві щодо регламентації адміністративно-правового ста-
тусу лікаря. Деталізовано його права та обов’язки.
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Постановка проблеми. Лікар є основним суб’єктом правовідносин, що виникають 
у процесі надання медичних послуг населенню. Причому коло його прав і обов’язків 
набагато ширше, ніж у пацієнта, а юридична відповідальність за результати його праці 
прописана практично у всіх галузях права. Незважаючи на велику кількість нормативно-
правових актів, що відображають організаційно-правові аспекти професійної діяльності 
медичного працівника, допуск до неї і можливість державного примусу за невиконання 
або неналежне виконання обов’язків, не існує документа, в якому комплексно і системно 
описується адміністративно-правовий статус лікаря.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовий статус медичних працівників 
найбільш ґрунтовно висвітлювали у своїх працях С. Антонов, І. Бедрик, В. Глуховський, 
Р.  Гревцова, С. Козуліна, Н. Кризина, Д. Медніс, Т. Попченко, О. Рогова, В. Рудий, 
В. Стеценко. Проте на сьогодні не відбулось системного дослідження безпосередньо 
правового статусу лікаря. 

Мета статті – охарактеризувати проблеми визначення правового статусу лікаря.
Виклад основного матеріалу. На теперішній час в Україні визначено юридичний 

статус широкого кола осіб (державний службовець, прокурор, адвокат, співробітник 
поліції), але, на жаль, не медичних працівників, зокрема лікаря. Аналіз законодавства 
про права та обов’язки лікарів, практика його застосування наштовхує до висновку про 
необхідність розробки нового кодифікованого акту, що визначає їх статус. В багатьох 
країнах існують закони, лікарські кодекси, статути, які чітко регулюють права і обов’язки 
лікарів, їх взаємини з хворими та їхніми родичами, з адміністрацією лікувальних установ і з 
самими медичними працівниками. В Україні зберігається правовий вакуум щодо правового 
становища медичних працівників, перш за все лікарів. Необхідність у прийнятті нового 
закону назріла вже давно. Охорона здоров’я громадян в Україні здійснюється медичними 
працівниками: лікарями, фельдшерами, акушерами, медичними сестрами. Молодший 
медичний персонал (санітари) також є складовою і невід’ємною частиною лікувального 
процесу. Саме їм довіряється найцінніше, що у нас є життя і здоров’я. Охорона цих осо-
бистих і соціальних цінностей є, відповідно до Основ законодавства про охорону здоров’я 
від 19 листопада 1992 р., професійним обов’язком медичних працівників.

Прийняття Основ законодавства України про охорону здоров’я стало практично 
революційною новацією в регламентації прав пацієнтів, але знову-таки не статусу лікаря. 
Натомість законодавець визначив там поняття лікуючого лікаря як лікаря закладу охорони 
здоров’я або лікаря який провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична 
особа – підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та 
лікування [2]. Вважаємо, що дане поняття не вирішує проблеми, оскільки не може розкрити 
зміст поняття всіх медичних працівників зокрема лікарів, які надають медичні послуги, 
тому що воно є досить вузьким. З цієї причини існування терміна «лікуючий лікар» не 
може усунути наявної в законодавстві неясності з приводу змісту поняття «лікар».
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На сьогоднішній день терміном «лікар» позначаються різні по широті і змістом поняття.
Наприклад, словник сучасної української мови містить таке визначення: лікар – це 

особа з вищою медичною освітою, яка лікує хворих [4].
В даному понятті характерною ознакою визначається наявність у лікаря вищої медич-

ної освіти і, як наслідок цього, надається лікарю можливість займатися лікувальною діяль-
ністю. Таке поняття, на нашу думку, не дозволяє чітко визначити ознаки, що характеризу-
ють лікаря відповідно до чинного законодавства. 

По-перше, про наявність у лікаря вищої медичної освіти як відмінної ознаки, що до-
зволяє відмежувати його від іншого медичного працівника, в даний час, годі й казати, 
оскільки діюча система освіти передбачає можливість отримання вищої медичної освіти 
не тільки для лікарів, а й для медичних сестер, акушерів та інших.

По-друге, право займатися лікувальною діяльністю, яке в даному визначенні вису-
вається як відмінна ознака лікаря, також не дозволяє визначити межі лікарської та іншої 
медичної діяльності, оскільки відповідно до положень медичної енциклопедії, лікувальна 
діяльність, може здійснюватися двома категоріями медичних працівників. З одного боку, 
«лікувальна діяльність може бути лікарською (здійснюється особами з закінченою вищою 
медичною освітою)», і, по-друге, «лікувальна діяльність може бути долікарською (надаєть-
ся особами з середньою медичною освітою фельдшером, акушеркою)». 

Таким чином, визначення адміністративного статусу лікаря відповідно до роду діяль-
ності в сучасній юридичній науці і практиці залишається на сьогоднішній день відкритим. 
У цьому сенсі важко не погодитися з точкою зору багатьох науковців, які вважають, що «в 
даний момент назріла необхідність в законі, який, по-перше, визначив би реальні права і 
обов’язки лікарів, а по-друге, відповідав би рівню розвитку медичної науки і закріпив по-
ложення лікаря в нашому суспільстві, містив би правові механізми точного і чіткого регу-
лювання і визначення прав і обов’язків лікарів та інших медичних працівників».

Хоча поняття лікар законодавчо не закріплене, але визначений шлях, який пови-
нен пройти людина для здійснення професійної діяльності. Так, право на заняття ме-
дичною діяльністю в Україні мають особи, які отримали повну вищу освіту (спеціаліст, 
магістр) за напрямом підготовки «Медицина», які мають спеціалізацію за певною спе-
ціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації), а також сертифікат 
лікаря-спеціаліста [3].

Таким чином, цінність людського життя в нашій країні законодавчо підтверджена висо-
кими вимогами, що пред’являються до осіб, які здійснюють медичну діяльність в Україні. 
Стаття 8 Конституції України встановлює, що права і свободи людини і громадянина є без-
посередньо діючими, вони визначають цілі і зміст законів та інших нормативно-правових 
актів. Право на охорону здоров’я та медичну допомогу гарантовано ст. 49 Конституції 
України [1]. Однак права пацієнтів реалізуються не тільки належним виконанням своїх 
обов’язків всім персоналом медичних установ, а й державним забезпеченням прав і сво-
бод людини і громадянина, в тому числі і медичних працівників. В даний час відповідно 
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 
1992 р. медичні працівники в Україні мають право на: 

– на зайняття медичною і фармацевтичною діяльністю відповідно до спеціаль-
ності та кваліфікації;

– належні умови професійної діяльності;
– підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років 

у відповідних закладах та установах;
– вільний вибір апробованих форм, методів і засобів діяльності, впровадження 

у встановленому порядку сучасних досягнень медичної та фармацевтичної 
науки і практики;

– обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі 
заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних 
обов’язків у випадках, передбачених законодавством;

– у разі захворювання, каліцтва або в інших випадках втрати працездатності, 
що настала у зв’язку з виконанням професійних обов’язків;
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– встановлення у державних закладах охорони здоров’я посадових окладів (та-
рифних ставок) на рівні, не нижчому від середньої заробітної плати праців-
ників промисловості;

– скорочений робочий день і додаткову оплачувану відпустку у випадках, вста-
новлених законодавством;

– пільгові умови пенсійного забезпечення;
– пільгове надання житла та забезпечення телефоном;
– першочергове одержання медичної допомоги і забезпечення лікарськими та 

протезними засобами;
– створення наукових медичних товариств, професійних спілок та інших гро-

мадських організацій;
– судовий захист професійної честі та гідності;
– відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо той не виконує медич-

них приписів, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення;
– проводити медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта, як 

виняток, в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від вживання мето-
дів діагностики, профілактики або лікування буде меншою, ніж можна чека-
ти в разі відмови від втручання, а усунення небезпеки для здоров'я пацієнта 
іншими методами неможливе; 

– не брати згоду хворого або його законних представників на медичне втручан-
ня в невідкладних випадках, коли є реальна загроза життю хворого;

– припиняти активні заходи щодо підтримки життя хворого у тому випадку, 
коли стан людини визначається як необоротна смерть;

– та інші [2].
Перелічені права медичних працівників, як слушно зазначають провідні юристи, є 

правами-обов’язками, тобто зобов’язують медичних працівників вчиняти певні дії для 
реалізації їхніх професійних прав. Дійсно, людина, яка обрала шлях лікування, взяла на 
себе важкий тягар відповідальності за життя інших людей, але при цьому вона не повинна 
бути обмежена в своїх правах тільки через те, що обрала лікарську спеціальність.  Що 
ж стосується обов’язків медичних працівників, то вони визначені ст. 78 Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я» до них можна віднести такі: 

а) сприяти охороні та зміцненню здоров’я людей, запобіганню і лікуванню захворю-
вань, надавати своєчасну та кваліфіковану медичну і лікарську допомогу;

б) безоплатно надавати відповідну невідкладну медичну допомогу громадянам у разі 
нещасного випадку та в інших екстремальних ситуаціях;

в) поширювати наукові та медичні знання серед населення, пропагувати, в тому числі 
власним прикладом, здоровий спосіб життя;

г) дотримувати вимог професійної етики і деонтології, зберігати лікарську таємницю;
д) постійно підвищувати рівень професійних знань та майстерності;
е) надавати консультативну допомогу своїм колегам та іншим працівникам охорони 

здоров’я [2].
Публікації останніх років, що стосуються правових питань діяльності медичних пра-

цівників в основному присвячені захисту прав пацієнтів. Так, кандидат юридичних наук 
В. Флоря робить акцент на необхідності більш суворого підходу до оцінки діяльності ме-
дичного персоналу, зокрема лікарів-хірургів [7]. При цьому правове становище лікаря, на 
жаль, випадає з поля зору автора. Кандидат юридичних наук Д. Бондаренко, аналізуючи 
лікарські помилки і критично оцінюючи діяльність медичного персоналу, все ж зазначає, 
що «якщо в разі медичної невдачі всю відповідальність покладати на медичних працівни-
ків, нас нікому буде лікувати. Мало хто ризикне взяти в руки скальпель, якщо буде знати, 
що за спиною стоїть суддя, готовий задовольнити позов проти медичного працівника на 
велику суму» [5]. 

На думку ж професора С. Корсакова, в основі діяльності будь-якого лікаря лежать три 
кити: професійна підготовка, професійна етика і професійне законодавство [6]. Логічно 
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було б поставити професійне законодавство на перше місце, оскільки спочатку необхідно 
перш за все нормативно закріпити діяльність медичного персоналу, а вже потім вирішу-
вати питання професійної підготовки та етики, в іншому випадку медична діяльність стає 
вразливою в усіх відношеннях. 

Відсутність нормативно закріпленого правового статусу лікаря призвело до зниження 
престижності цієї професії і відтоку кадрів з цієї області за кордон, де лікар забезпечується 
відповідним правовим захистом, соціальним пакетом та гідною заробітною платою. На 
даний момент назріла необхідність в законі, який, по-перше, визначив би реальні права і 
обов’язки лікарів, а по-друге, відповідав би рівню розвитку медичної науки і закріпив по-
ложення лікаря в нашому суспільстві, містив би правові механізми точного і чіткого регу-
лювання визначення прав і обов’язків лікарів та інших медичних працівників.

Вважаємо, що дієвим механізмом вирішення ситуації, що склалася, є внесення допо-
внень до Закону України – Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 
листопада 1992 р. або прийняття нового Закону України «Про статус лікаря та медичного 
працівника», де будуть закріплені їхні права і обов’язки.

Висновки. Протягом незалежності України було прийнято низку законів, які встанов-
лювали права пацієнтів при зверненні за медичною допомогою, визначали високі вимоги 
до медичного персоналу, що стоїть на захисті конституційних прав людини і громадянина, 
однак не визначений юридичний статус лікаря. Заповнення правового вакууму в даний мо-
мент є необхідністю оскільки це дозволить змінити нинішню ситуацію в охороні здоров’я 
і закріпити положення лікаря в сучасному суспільстві. При цьому поряд з встановленням 
реальних прав лікарів будуть жорстко закріплені обов’язки медичних працівників, що у 
свою чергу дасть можливість дійсній реалізації громадянам своїх конституційних прав в 
Україні.
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ПРОБЛЕМАтИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОГО стАтУсА ВРАЧА
Резюме
В настоящее время в Украине определен юридический статус широкого круга лиц, 

но, к сожалению не медицинских работников. Анализ законодательства о правах и обя-
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занностях врачей, практика его применения приводит к выводу о необходимости разра-
ботки нового кодифицированного акта, определяющего их статус.

Принятие Основ законодательства Украины о здравоохранении стало практически 
революционной новацией в регламентации прав пациентов, но опять-таки не статуса 
врача. Законодатель определил там понятие лечащего врача, как врача учреждения здра-
воохранения или врача, осуществляющего хозяйственную деятельность в медицинской 
практике как физическое лицо – предприниматель и оказывающий медицинскую по-
мощь пациенту в период его обследования и лечения. Но данное понятие не решает 
проблемы, так как не может раскрыть содержание понятия всех медицинских работни-
ков в частности врачей, оказывающих медицинские услуги, потому что оно является 
достаточно узким.

Отсутствие нормативно закрепленного правового статуса врача привело к сниже-
нию престижности этой профессии и оттока кадров этой специальности за границу, 
где врач обеспечивается соответствующей правовой защитой, социальным пакетом и 
достойной заработной платой. Поэтому назрела необходимость в новом законе, который 
определял бы права и обязанности врачей, закрепил бы статус врача и медицинского 
работника в нашем обществе.

Решением ситуации может быть внесение дополнений в Закон Украины – Основы 
законодательства Украины о здравоохранении от 19 ноября 1992 г. или принятие нового 
Закона Украины «О статусе врача и медицинского работника».

Ключевые слова: врач, медицинский работник, медицинская деятельность, права 
врача, обязанности врача.
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PROBLEMS OF DEFINING THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
STATUS OF DOCTOR

Summary 
Nowadays in Ukraine the legal status of a wide range of persons had been defined, but 

unfortunately, not medical professionals, in particular, a doctor. Analysis of the legislation 
on the rights and obligations of doctors, practice of its application leads to the conclusion of 
necessity of developing a new codified act, which determines their status.

The adoption of the Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care became 
almost revolutionary innovation in the regulation of patients’ rights, but again, not the status 
of a doctor. Instead, the legislator has defined the concept of attending doctor as a doctor 
of medical institution or doctor who carries out business activity in medical practice as an 
individual – entrepreneur and provides medical care to a patient during his examination and 
treatment. But this concept is quite narrow and does not solve the problem, as can’t reveal 
the meaning of all medical professionals, particularly doctors who provide medical services.

Lack of regulation on legal status of doctor led to declining the prestige of this profession 
and draining of human recourses pool abroad, where the doctor provided with appropriate legal 
protection, social package and competitive salary. Currently there is a need in the law which, 
first, would determine rights and obligations of doctors, and secondly, would correspond to the 
level of development of medical science and ensure position of doctor in our society, would 
contain legal mechanisms of precise and clear regulation and determination of the rights and 
obligations of doctors and other medical professionals. 

An effective mechanism for resolving the situation are amendments to the Law of 
Ukraine – Fundamentals of the Legislation of Ukraine on Health Care on November 19, 1992 
or the adoption of the new Law of Ukraine “On the status of doctors and medical professionals”, 
which would determine their rights and obligations.

Key words: doctor, medical professional, medical activity, doctor rights, doctor 
obligations.
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сУБ’ЄКтИВНі КОРПОРАтИВНі ОБОВ’ЯЗКИ В УКРАЇНі 
У статті розглянуто проблематику суб’єктивних корпоративних обов’язків. 

Проаналізовано національне законодавство, яке регулює суб’єктивні корпоративні 
обов’язки в Україні. Доведено, що корпоративні суб’єктивні обов’язки залежать від 
суб’єктивних корпоративних прав, якими володіє особа – учасник суб’єкта господарю-
вання. Суб’єктивні корпоративні права є елементом корпоративних відносин.

Ключові слова: корпоративне право, корпоративні правовідносини, суб’єктивні 
корпоративні обов’язки.

Постановка проблеми. В наш час розвиток економічних відносин та все зростаюча за-
інтересованість осіб бути учасниками комерційних товариств, призводить до виникнення 
нових питань, які пов’язані з законодавчим регулюванням такої діяльності. В нормативно-
правових актах існує багато розбіжностей, а думки вчених, стосовно суб’єктивних корпо-
ративних обов’язків також різняться. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичне підгрунття досліджен-
ня становлять праці І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. В. Луця, С. С. Кравченка, О. Р. Кібенко, 
В. М. Кравчука, О. В. Щербини, Н. С. Глусь, І. Б. Сакуріна.

Метою дослідження є правовий аналіз сутності суб’єктивних корпоративних 
обов’язків, виявлення їх взаємозв’язку з суб’єктивними корпоративними правами, їх юри-
дичної природи, визначення місця в системі національного права. 

Виклад основного матеріалу. При розгляді питання, яке стосується корпоратив них 
обов’язків, необхідно пам’ятати, що корпоративні обов’язки завжди виступають поруч з 
корпоративними правами. В науці корпоративного права до поняття корпоративних право-
відносин включено два елементи, а саме: корпоративні права та корпоративні обов’язки. 

Як відомо з юридичної літератури, обов’язок – це поведінка особи, яка полягає в діях 
активного або пасивного характеру. В корпоративному праві поняття обов’язку є тотож-
ним з загальноприйнятим поняттям обов’язку в цивільному праві. В науці і практиці кор-
поративного права поняття обов’язку носить імперативний характер, тобто зобов’язує 
особу, учасника корпоративних правовідносин вчинити певні дії. Якщо проаналізувати 
нормативно-правові акти корпоративного права та статути підприємств, то найчастіше тер-
міни, які супроводжують «обов’язок» є наступними: повинен, зобов’язаний. В якості при-
кладу можна привести деякі закріплені Цивільним та Господарським кодексами України 
обов’язки учасників товариств. Коли відбувається державна реєстрація командитного то-
вариства, кожен із вкладників повинен зробити вклад у розмірі, встановленому в законі. 
Дана норма вказана в п. 2 ч. 3 ст. 135 Цивільного кодексу України [1]. 

Також доволі відома норма, вказана в тому ж Цивільному кодексі України, яка покладає 
обов’язок про нерозголошення комерційної таємниці, також це стосується конфіденційної 
інформації діяльності товариства. (п. 3, ч. 1 ст. 117 ЦК) [1]. Щодо такого обов’язку, то іс-
нує в нашому законодавстві й кримінальна відповідальність за розголошення комерційної 
таємниці. Вона передбачена ст. 232 Кримінального кодексу України.

Поняття комерційної таємниці закріплене в Господарському кодексі у ст. 36: «комер-
ційна таємниця – це відомості, які пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, 
фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не є державною таємни-
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цею, і розголошення яких не може завдати шкоди її інтересам» [1]. Законом покладається 
право на товариство самому вирішувати питання, пов’язане з комерційною таємницею. 
А саме - вирішити про склад та обсяг інформації, що становить комерційну таємницю 
та порядок захисту таких відомостей. Відповідно до цієї ж статті Господарського кодексу 
(ч. 3), під розголошенням слід вважати, незаконне ознайомлення іншої особи з відомостя-
ми, що становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості стали відомі, а також 
створення нею умов, сприятливих для ознайомлення з ними сторонніх осіб, якщо такі дії 
завдали, чи могли завдати шкоди суб’єкту господарювання [2]. Ця стаття не обмежуєть-
ся лише визначенням, в ній міститься встановлення і інших правопорушень пов’язаних 
з комерційною таємницею, в ній мова йде й про схилення до розголошення комерційної 
таємниці, збирання та неправомірне використання відомостей, що становлять комерційну 
таємницю.

Необхідно додати, що існує постанова Кабінету Міністрів «Про перелік відомостей, 
що не становлять комерційну таємницю» № 611 від 09.08.1993 р. В цій постанові було ви-
кладено перелік тієї інформації, яка не становить комерційну таємницю. 

Також закріплюються норми, які пов’язані з пасивною поведінкою, тобто заборона вчи-
нення певних дій. Наприклад, учасник повного товариства не може вчиняти дії від свого 
імені, та дії, пов’язані з його власним інтересом, що стосуються безпосередньо діяльності 
товариства, оскільки це буде конкуренція з тим товариством, учасником якого він є. В тому 
випадку, коли особа вчиняє ці дії, то товариство може витребувати від нього відшкодування 
збитків, завданих цими діями. Також Цивільний кодекс передбачає можливість вимагати 
від учасника всієї вигоди, яку він набув завдяки такому правочину. Про це говорить ч. 3 
ст. 119 Цивільного кодексу України [1]. 

Ще одна норма, пов’язана з латентною забороною, яка вказує на те, що особа, яка є 
учасником повного товариства, не може бути засновником іншого товариства (ч. 2 ст. 119 
Цивільного кодексу України) [1]. 

Тобто, законом передбачена охорона інтересів учасників товариств, і маємо акцентува-
ти, що це стосується саме учасників, а не одного з них. З цього випливає, що при вчиненні 
дії особа-учасник товариства повинна орієнтуватися саме на вигоду для всього товариства, 
а не для себе конкретно. Якщо діяльність особи-учасника суперечить діяльності товари-
ства, то такий учасник може бути виключений з цього товариства, також це й стосується 
систематичного невиконання обов’язків які покладаються товариством на учасника. Ця 
норма закріплена в Цивільному кодексі України (ст. 128 Цивільного кодексу України) [1]. 

Слід зазначити, що проаналізувавши існуючі в законодавстві (Цивільний кодекс 
України, Господарський кодекс України, Закон України «Про акціонерні товариства») нор-
ми, ми виокремили наступні групи корпоративних обов’язків учасників товариств:

– загальні – тобто такі, які властиві учасникам усіх видів господарських това-
риств; 

– спеціальні – корпоративні обов’язки, пов’язані з особливостями певних ви-
дів господарських товариств;

– локальні – корпоративні обов’язки передбачені установчими документами, 
та локальними документами, які мають відношення до діяльності товари-
ства. 

Так, статутом акціонерного товариства може бути передбачено можливість укладен-
ня договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов’язки, у 
тому числі обов’язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за не-
дотримання умов цього договору. Законодавче закріплення такого способу формального 
вираження додаткових обов’язків акціонерів, на перший погляд, спрощує механізм ска-
сування чинних та впровадження нових обов’язків, оскільки не потрібно вносити зміни 
до установчих документів товариства. Водночас, на практиці може виникнути проблема 
досягнення згоди усіма акціонерами, яка необхідна для укладання такого договору [3, 183]. 

Також, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом 
України «Про господарські товариства», покладено обов’язок на всіх учасників товариств 
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додержуватися вимог, які існують в установчих документах, вимог, які виникають внаслі-
док рішень загальних зборів та рішень інших органів управління, що функціонують в то-
вариствах. 

Законодавцем виділено як особливий вид корпоративних обов’язків майнові обов’язки, 
тобто, такі, що пов’язані з внесенням вкладів в тому розмірі та тими засобами, які пропи-
суються в статуті товариства, (п. 2 ч. 1 ст. 117 Цивільного кодексу України) [1]. При дослі-
дженні цього питання є можливість розділити цей обов’язок на наступні елементи:

– обов’язок робити внески при створенні товариства;
– обов’язок робити внески при збільшенні статутного капіталу.
Як вбачається, особливим видом корпоративних обов’язків це стає для того, щоб за-

безпечити принцип самостійної майнової відповідальності, яку несе юридична особа за 
своїми зобов’язаннями [3, 184]. Виконання цього корпоративного обов’язку, який поклада-
ється на учасників товариства, як законами, так і статутами, напряму залежить від форми 
господарського товариства.

Слід виділити важливі аспекти, які стосуються вищезгаданого корпоративного 
обов’язку в різних за формою товариствах:

– в акціонерному товаристві на кожного із засновників покладається обов’язок 
сплатити повну вартість придбаних засновником акцій, саме до того момен-
ту, коли будуть затверджені результати розміщення першого випуску акцій 
(ч. 3 ст. 11 Закону України «Про акціонерні товариства») [5]. 

– в командитних товариствах, вкладники повинні внести не менше 25 відсо-
тків своїх вкладів на момент державної реєстрації такого товариства. Також 
Законом покладені обов’язки вносити й додаткові внески, а розмір та час, в 
які учасник повинен зробити такі внески, мають бути врегулюванні засно-
вницьким договором [4]. 

– в товариствах з обмеженою відповідальністю покладається обов’язок на 
учасників сплатити не менше 50 відсотків від суми, яка є їхніми вкладами, до 
того моменту, коли буде відбуватися державна реєстрація такого товариства;

– в товариствах з додатковою відповідальністю норма сплати вкладу є іден-
тичною з нормою, що стосується норми і для товариств з обмеженою відпо-
відальністю. 

Ці всі норми закріплені в Законі України «Про господарські товариства» (ст.ст. 52, 65, 
144 та 151) [4]. 

Оскільки вищевказані обов’язки, які покладені на учасників юридичної особи, в по-
вній мірі впливають на формування статутного капіталу, та виконують гарантійні функції 
перед кредиторами, а законодавець, за умов невиконання його не дозволяє проводити такій 
юридичній особі свою діяльність.

Як вбачається з закону, акціонерне товариство при умові не сплачення його засновни-
ками повної суми придбаних ними акцій до моменту затвердження результатів розміщення 
першого випуску акцій – вважається не заснованим. Для командитних товариств, існує 
норма, яка вказує, що їх частка не залежить від невиконання вкладником обов’язку зробити 
вклад до складеного капіталу, а відповідальність перед товариством передбачається засно-
вницьким договором (ст. 138 Цивільного кодексу) [1]. 

Для товариства з обмеженою відповідальністю, норма дещо інша, таке товариство за 
умов несплати їх учасником/учасниками вказаної суми, яка повинна відбутися протягом 
першого року діяльності такого товариства, повинні внести та зареєструвати зміни в ста-
туті, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу, та зробити відповідну заяву. Також на-
слідком невиконання може бути прийняття рішення про ліквідацію такого товариства. Така 
сама норма стосується діяльності товариства з додатковою відповідальністю.

Залежно від форми господарського товариства виникають й інші корпоративні 
обов’язки й їхніх учасників. Ці обов’язки існують паралельно з загальними обов’язками. 
Наведемо деякі обов’язки, які стосуються учасників повних товариств, та командитних 
товариств:
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– обов’язок не конкурувати з товариством; 
– обов’язок попередити усіх інших учасників товариства про намір вийти з 

товариства (таку дію необхідно вчинити не пізніше як за три місяці);
– обов’язок учасника нести солідарну відповідальність за зобов’язаннями то-

вариства усім своїм майном, що передбачається законом;
– учасникам вищезазначених товариств, забороняється бути учасниками одно-

часно в інших товариствах.
Але обов’язок зробити повідомлення за три місяці учасником товариства інших членів 

товариства стосується не тільки учасників повних та командитних товариств. Такий са-
мий обов’язок передбачений і для учасників товариств з обмеженою відповідальністю та 
товариств з додатковою відповідальністю. Це може бути пов’язане з переважним правом 
інших учасників цього товариства, яке пов’язане з купівлею ними частки у статутному ка-
піталі. Законом заборонено єдиному учаснику товариства з обмеженою відповідальністю 
бути одночасно учасником іншого такого товариства, яке має одного учасника. Мета цих 
обмежень полягає в тому, щоб не допустити різного роду зловживань та маніпуляцій щодо 
використання конструкції товариства з обмеженою відповідальністю з єдиним учасником. 
Аналогічний висновок можна зробити і щодо акціонерних товариств, адже акціонерне то-
вариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником 
якого є одна особа. Воно також не може мати у своєму складі лише акціонерів-юридичних 
осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про акціо-
нерні товариства») [5]. 

Також передбачені корпоративні обов’язки, в деякій мірі різні, для акціонерів публіч-
ного акціонерного товариства та для акціонерів приватного акціонерного товариства. Для 
перших, обов’язок акціонера оплачувати акції у розмірі та порядку, які передбачені ста-
тутом. А вже для акціонерів приватного акціонерного товариства виникає разом з цим 
обов’язком ще один обов’язок, він обумовлений способом розміщення таким товариством 
акцій - не порушувати переважне право акціонерів та самого товариства на придбання ак-
цій цього товариства, якщо таке право встановлено статутом організації.

Висновки. Отже, суб’єктивні корпоративні обов’язки є тісно взаємопов’язаними 
з суб’єктивними корпоративними правами. Можна навіть вважати, що вони є елемента-
ми одного цілого, яке включає в себе поняття корпоративні правовідносини. Суб’єктивні 
корпоративні обов’язки покладаються на учасника суб’єкта господарювання нормативно-
правовими актами, та залежать від організаційно-правової форми юридичної особи. 
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сУБЪЕКтИВНЫЕ КОРПОРАтИВНЫЕ ОБЯЗАННОстИ В УКРАИНЕ 
Резюме
В статье рассмотрена проблематика субъективных корпоративных обязаннос-

тей. Проанализировано национальное законодательство, регулирующее субъективные 
корпоративные обязанности в Украине. Доказано, что корпоративные субъективные 
обязанности зависят от субъективных корпоративных прав, которыми обладает лицо – 
участник предприятия. Субъективные корпоративные обязанности тесно связаны с 
субъективными корпоративными правами и являются элементом корпоративных отно-
шений. Субъективные корпоративные обязанности возложены на участника субъекта 
хозяйствования нормативно-правовыми актами, и зависят от организационно-правовой 
формы юридического лица. 

Представлена классификация корпоративных обязанностей на три группы: общие, 
специальные и локальные. Рассмотрена специфика корпоративных прав участников 
хозяйственных и акционерных обществ различных типов и очерчены их особенности. 

Ключевые слова: корпоративное право, корпоративные правоотношения, 
субъективные корпоративные обязанности.
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SUBJECTIVE CORPORATE OBLIGATIONS IN UKRAINE 
Summary 
The problematic of the subjective corporate obligations is reviewed in the article. The na-

tional legislation of Ukraine regulating subjective corporate obligations is analyzed. Proved, 
that corporate subjective obligations depend from subjective corporate rights, which the par-
ticipant of the entity has. Subjective corporate obligations connected with subjective corporate 
rights and are the element of the corporate legal relations. Subjective corporate obligations are 
assigned to the participant of the business entity by normative legal acts, and depend on the 
legal form of entity. 

The classification of corporate obligations into three groups is marked: general, special 
and local. The specifics of corporate rights of participants of commercial and joint-stock com-
panies and their features are considered. 

Key words: corporate law, corporate rights, subjective corporate obligations.
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ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ГАЛУЗі ГОсПОДАРсЬКОГО ПРАВА 
тА  ПЕРсПЕКтИВИ ЇЇ РОЗВИтКУ

У статті змістовно відображена спроба здійснення юридичного аналізу ключових 
підходів до розуміння юридичної природи та окремих напрямків подальшого розви-
тку господарського права у площині тісного взаємозв’язку з інтеграційними процесами 
України на міжнародній арені.

Ключові слова: господарське право, правова система, міжнародна інтеграція, адап-
тація, юридична природа, перспективи розвитку.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення беззаперечним є тезис про те, що госпо-
дарське право та суспільні економічні відносини мають тісний взаємозв’язок, адже госпо-
дарське право є регулятором господарських відносин.

У площині вказаного виявляється нерозривний взаємозв’язок права та економіки, 
який яскраво розкривається у співвідношеннях право → економіка, господарське пра-
во → економічні відносини, правова система → економічна система. Щодо останнього 
співвідношення, то тут варто згадати твердження науковців про те, що правова система 
взаємопов’язана та взаємодіє з економічною системою, а безпосередній вплив на еконо-
мічні відносини справляють такі елементи правової системи як законодавство та практика 
його застосування. Правова система покликана стабілізувати економічні відносини, дис-
циплінувати учасників господарської діяльності, сприяти пошуку в лабіринті економічних 
механізмів таких, які можуть допомогти економіці здолати кризові явища й підняти її на 
якісно новий рівень [1, 668].

Уся важливість для суспільства економіки та економічних систем, а також зазначені 
вище твердження щодо взаємопов’язаності господарського права з економічними відноси-
нами, свідчать про вагому значимість господарського права, яке слугує одним із основних 
інструментів регулювання суспільних економічних відносин з метою їх приведення у зба-
лансований порядок. У той же час, ефективність правового регулювання є поняттями від-
носними і оціночними, що сприяло появі в юридичній науці низки підходів до розуміння 
тих чи інших правових аспектів галузі господарського права.

Не оминула зазначена тенденція і питання юридичної природи галузі господарського 
права, у зв’язку з чим у праві розвинулися різноманітні за своїм змістом теорії з цього 
приводу. У цьому ж контексті підкреслимо те, що досягнення консенсусу серед спеціа-
лістів права та обрання у зв’язку з цим єдиного підходу, а тому, відповідно, сприйняття 
певної єдиної моделі правової конструкції господарського права є першочерговим завдан-
ням, адже це надасть змогу визначити сутнісний характер («дух») та зміст господарсько-
правового регулювання, а також створить підстави та можливості для зосередження уваги 
на розробці та прискоренні реалізації подальших напрямків його розвитку.

Огляд окреслених питань слід здійснювати з урахуванням міжнародної інтеграції 
України, адже її реалізація передбачає необхідність уніфікації національного законодавства 
з правовими системами міжнародних організацій, у т.ч. правовою системою Європейського 
Союзу («acquis communautaire»).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуваному питанню присвячується 
значна увага правників. Однак, зазвичай їх думки з цього приводу мають звужений харак-
тер, адже пов’язані з обґрунтуванням того чи іншого підходу, що свідчить про відсутність 
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комплексності юридичного погляду. Тому, розглядуване питання потребує свого додатко-
вого дослідження.

Мета статті. Метою роботи є огляд основних теорій розуміння юридичної природи 
господарського права та окремих напрямків його розвитку з урахуванням при цьому інте-
граційних процесів України на міжнародній арені.

Виклад основного матеріалу. Так чи інакше, господарське право є окремим правовим 
утворенням в системі права. При цьому переважно таке правове утворення ідентифікують 
як галузь права, хоча мають місце і протилежні у змісті непоодинокі погляди.

В основу підходу, за змістом якого господарське право ототожнюють з окремою галуз-
зю права, покладене беззаперечне визнання самостійності його предмета як систематизо-
ваної сукупності господарських відносин, що виникають і розвиваються у процесі органі-
зації та здійснення господарської діяльності, а також у процесі управління та регулювання 
господарської діяльності [2, 6]. За такою теорією, галузь господарського права згідно при-
йнятої на сьогодні концепції побудови правової системи ідентифікують як цілком само-
стійну галузь правової системи, що володіє власним предметом і методами правового регу-
лювання. Такий підхід у питанні розуміння галузі господарського права також передбачає 
цілком беззаперечне сприйняття твердження про гармонійне поєднання в рамках госпо-
дарського права горизонтальних та вертикальних господарських відносин і зв’язків між їх 
учасниками, а також норм приватного та публічного права [3, 3-4]. Розглянуту концепцію 
інколи іменують як «післявоєнну» концепцію «єдиного господарського права» або ж як 
«позитивну» концепцію господарського права.

Разом з тим, наразі існують й інші підходи у розумінні юридичної природи галузі гос-
подарського права, зокрема визнання його комплексною галуззю, в основу чого покладене 
твердження про те, що господарське право та господарське законодавство як галузі існу-
ють, однак ці галузі з об’єктивною необхідністю компонують в собі елементи інших, ціл-
ком самостійних галузей права й законодавства [4, 9].

Поряд із цим, в юридичній науці мають місце й інші точки зору щодо юридичної при-
роди галузі господарського права, як приклад, концепція «двосекторного права», згідно 
постулатів якої розмежовуються галузі цивільного та адміністративно-господарського пра-
ва [3, 3-5] тощо.

Крім того, впродовж розвитку юридичної науки були висунуті думки про те, що госпо-
дарське право та законодавство взагалі не є галузями, у зв’язку з чим в юридичній літературі 
можна віднайти критику ідеї їх самостійності, а також твердження про відсутність необхід-
ності регулювання економічних відносин окремим актом законодавства – Господарським 
кодексом України.

Вважаємо, що господарське право є цілком самостійною та в частині комплексною 
галуззю правової системи, яка з об’єктивних причин уже виникла, існує та продовжує ди-
намічний шлях свого розвитку. Як зазначає Г.Л. Знаменський, ця галузь права виникла 
пізніше багатьох інших правових галузей, а тому їй довелося буквально відвойовувати своє 
місце в устояній протягом багатьох століть правовій сфері. Відвойовувати, виступаючи 
проти консервативного мислення певної частини юридичного середовища…» [5, 307].

У площині окреслених підходів серед представників юридичної науки виникли зна-
чні суперечки, ключова з яких криється у дискусіях між господарниками та цивілістами. 
Зокрема, якщо перші наполягають на визнанні самостійності галузі господарського права, 
то, на думку останніх, господарське право та законодавство взагалі не є галузями.

Вирішення зазначеного питання й досягнення у цьому зв’язку науково-правового кон-
сенсусу, як уявляється, є досить важливим, адже існуючі підходи фундаментально різнять-
ся за своєю сутністю, що породжує формування різних поглядів на моделі та механізми 
регулювання економічних (господарських) відносин, у т.ч. в частині співвідношення між 
собою господарського та цивільного законодавств у розрізі застосування їх норм до вре-
гулювання господарських суспільних відносин. Актуальність вирішення зазначеного пи-
тання та необхідність у зв’язку з цим обрання єдиного підходу особливо виявляються у 
площині правозастосовної практики, яка з огляду на вказану вище різнорідність поглядів 
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наразі не має універсального й стабільного характеру. Зокрема, в подібних за змістом ви-
падках різні суб’єкти застосовують норми різногалузевого законодавства: одні – цивіль-
ного, інші – господарського, що, відповідно, зумовлює настання для учасників суспільних 
відносин різних за змістом юридично значимих наслідків в умовах подібних життєвих си-
туацій.

У порушеному контексті підкреслимо, що більш виваженим, на нашу думку, є точка 
зору, за якою цілком і повністю розмежовуються між собою галузі цивільного і господар-
ського права, кожна з яких, відповідним чином, володіє власним предметом і методами 
регулювання. При цьому очевидно, що предмет господарського права, а саме господар-
ські відносини, є відмінними від цивільних за низкою ознак. Зокрема, беручи за основу 
трьохелементну (суб’єкти, об’єкти та зміст) правову модель поділу суспільних відносин 
та проектуючи її на господарські суспільні відносини, стає очевидним, що всі елементи 
господарських відносин є особливими. Зазначене стосується:

– суб’єктів господарських відносин, особливе місце серед яких займають 
«суб’єкти господарювання», господарсько-правовий статус яких визначаєть-
ся виключно актами господарського законодавства й, відповідно, не визна-
чається нормами жодної іншої галузі права (їх норми можуть стосуватися 
правового статусу цих суб’єктів лише в розрізі їх участі в інших видах від-
носин);

– об’єктів господарських відносин, яким у цій галузі притаманні специфіч-
ні правові режими обороту (обігу), у т.ч. в частині наявності та поєднання 
публічно-правових і приватноправових засобів і механізмів регулювання, 
що, як правило, не допускається в інших галузях права;

– змісту господарських відносин, зокрема в частині наявності в законодавстві 
окремої групи прав, свобод та інтересів, що іменується економічними. При 
цьому слід згадати, що положення про економічні права, свободи та інтереси 
знайшли своє закріплення у Конституції України та інших актах законодав-
ства України, у т.ч. у Господарському кодексі України при визначенні основ 
правового господарського порядку (ст. 5). Мова йде про право власності, пра-
во (свободу) на економічну діяльність, право на працю та інші.

Із зазначеного слідує, що господарське право, володіючи власним предметом регулю-
вання, має достатні ознаки самостійності.

Щодо наявної подібності між собою галузей господарського та цивільного права, яка 
дала поштовх до появи в юридичній науці думок про їх тотожність (господарське право 
нібито становить частину цивільного права), то така пов’язана з комплексністю галузі гос-
подарського права. Зокрема, є достатньо підстав стверджувати, що маючи у своїй системі 
власні механізми й засоби регулювання, господарське право також застосовує правові еле-
менти інших самостійних галузей права, у т.ч. цивільного. При цьому застосування до ре-
гулювання господарських відносин цивільно-правових механізмів і засобів обумовлюється 
подібністю та пріоритетністю приватноправових складових галузей господарського та ци-
вільного права й, відповідно, відсутністю необхідності у дублюванні в господарському за-
конодавстві механізмів та засобів регулювання, ідентичних цивільним, адже є досить оче-
видним те, що більш раціонально не дублювати норми законодавства в різних галузевих 
актах, а застосовувати механізми запозичення, подібні до аналогії права та закону. Саме 
такий підхід видається раціональним з точки зору запобігання виникненню юридичних 
прогалин і колізій у правозастосовній практиці.

Зазначену подібність галузей господарського та цивільного права не слід сприймати 
на користь визнання їх тотожності чи на користь думок про невизнання самостійності гос-
подарського права. Цивільне та господарське право – цілком самостійні галузі права та 
правової системи, хоча і мають у своїх системах низку подібних правових конструкцій, 
що є наслідком спеціалізації в їх рамках того чи іншого загального правового явища. Як 
приклад, правова конструкція договору знаходить своє застосування в різних приватних і 
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публічних галузях права (цивільний договір у цивільному праві, господарський договір у 
господарському праві, адміністративний договір у адміністративному праві тощо). Відтак, 
цивільне та господарське право включають низку подібних універсальних правових кон-
струкцій і механізмів (конструкція договору, конструкція речових прав, механізми захисту 
та охорони, механізми відповідальності тощо), кожна з яких в системах вказаних галузей 
набуває своїх особливих рис, зокрема в межах господарського права такі набувають спе-
цифічних ознак публічності. З цього ж приводу висловимо думку про те, що право – це 
штучне утворення, яке з часом розширює рамки своєї спеціалізації з метою належного, 
ефективного та оперативного регулювання виникаючих суспільних відносин нового фор-
мату, які не завжди можуть досконало регулюватися застарілими правовими механізмами.

Отже, підсумуємо, що комплексна галузь господарського права за допомогою низки 
власних господарсько-правових механізмів досить ефективно регулює господарські від-
носини та при цьому застосовує юридичні механізми інших правових галузей, у т.ч. ци-
вільного.

Окреслені тенденції знайшли своє нормативне закріплення, зокрема у цивільному 
та господарському законодавстві. Так, згідно з ч. 2 ст. 9 Цивільного кодексу України [6, 
ст. 9] законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у 
сфері господарювання. Зазначена норма передбачає, що майнові відносини у сфері госпо-
дарювання (майново-господарські відносини) можуть регулюватися Цивільним кодексом 
України, якщо спеціальні норми окремого закону не передбачають інше. При цьому про 
види немайнових господарських відносин, у т.ч. організаційно-господарські та внутріш-
ньогосподарські відносини, згадки взагалі відсутні. До речі, з цього приводу слід звернути 
особливу увагу на те, що у ст. 1 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільним 
законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юри-
дичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Також за-
значається, що до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому влад-
ному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а також до податкових, бюджетних 
відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. 
Однак, не можемо не відзначити, що господарські відносини (організаційно-господарські 
та внутрішньогосподарські відносини) досить часто виникають та існують саме на основі 
підпорядкування однієї сторони іншій, а тому не завжди ґрунтуються на принципі юри-
дичної рівності.

Наведене вище положення ч. 2 ст. 9 Цивільного кодексу України кореспондується зі 
змістом ч. 2 ст. 4 Господарського кодексу України [7, ст. 4], відповідно до якої особливості 
регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання визначаються Господарським 
кодексом України.

З цього ж приводу слід згадати про п. 1 листа ВГСУ від 7 квітня 2008 р. № 01-8/211 
«Про деякі питання практики застосування норм Цивільного та Господарського кодексів 
України» [8], де зазначається, що спеціальні норми Господарського кодексу України, які 
встановлюють особливості регулювання майнових відносин суб’єктів господарювання, 
підлягають переважному застосуванню перед загальними нормами Цивільного кодексу 
України.

У площині розглядуваного аспекту доречно згадати і про таку істотну відмінну озна-
ку галузей цивільного та господарського права, як кількісна характеристика їх предметів 
регулювання. Як зазначає з цього приводу О.Д. Крупчан, принциповою відмінністю між 
цивільним та господарським правом є те, що цивільне право регулює відносини, що ви-
никають в результаті одного правочину чи юридичного факту. Господарське право регулює 
відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, та 
має системний характер [9, 386]. Отже, якщо для предмета господарського права характер-
ною рисою є систематичність (систематичність господарської діяльності), що зумовило 
розробку та впровадження суто господарських механізмів правового регулювання, то для 
цивільного права – одноразовість (цивільне право регулює кожен одиничний (поодино-
кий) випадок вчинення правочинів і не бере до уваги їх сукупність).
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З усього вказаного слідує, що господарське право є самостійною та в частині комплек-
сною галуззю права, що має власний предмет регулювання – господарські відносини, які 
мають особливі риси, що надає можливість їх відмежовувати від інших видів суспільних 
відносин. А вже це і зумовило потребу у спеціальному правовому регулюванні таких сус-
пільних відносин.

У площині розвитку і трансформації господарського права особливу увагу слід звер-
нути на проблематику, що пов’язана з процесом здійснення адаптації національного зако-
нодавства України у зв’язку з інтеграцією нашої держави у міжнародний простір. З цього 
приводу зазначимо наступне.

Станом на сьогодні Україна визначила свій стратегічний орієнтир подальшого розви-
тку, реалізація якого передбачає посилення міжнародної інтеграції та перегляд концепту-
альних засад правопорядку в різних сферах. У той же час, досягнення у зв’язку з цим 
прогнозованих результатів неможливе без удосконалення законодавства у відповідній сфе-
рі, у т.ч. в частині приведення його положень у відповідність до засад правових порядків 
міжнародних організацій, до інтеграції з якими прагне Україна, насамперед – ЄС та його 
правової системи. Крім цього, здійснення адаптації національного законодавства України 
до міжнародних правових порядків є прямою вимогою зазначених міжнародних установ, 
що є цілком виправданим, адже забезпечення ефективної міжнародної інтеграції та розви-
ток міжнародної співпраці апріорі можливі лише за умови створення уніфікованого право-
вого поля.

У зв’язку із зазначеним гостро постало питання щодо визначення підходів до ство-
рення такого спільного правового поля. На нашу думку, за основу слід брати підхід, який 
дозволятиме здійснювати вибір правових моделей, конструкцій та механізмів, які з одні-
єї сторони, ґрунтувалися б на вже устояних українських нормативно-правових традиціях 
регулювання суспільних відносин, яких Україна надбала за весь період свого розвитку, а 
з іншої – передбачали б подальше удосконалення національного законодавства з ураху-
ванням міжнародних правових стандартів, які були взяті за основу у правових порядках 
міжнародних організацій, до інтеграції з якими прагне наша держава.

Щодо останнього тезису в частині врахування нормативно-правових традицій регу-
лювання економічної сфери хотілося б згадати про чинний Господарський кодекс України. 
У цьому зв’язку в цілому слід погодитися з переконаннями Г.Л. Знаменського, що саме 
Господарський кодекс України посів те вагоме місце в українському законодавстві, яке пе-
реконало Європейський Союз в надійності законодавчого забезпечення функціонування 
ринкової економіки, що й відобразилося у наданні Україні статусу «країни з ринковою 
економікою», а вже це не могло не відзначитися на рішенні про прийняття України в члени 
Світової організації торгівлі [6, 318].

Що ж стосується питання удосконалення господарського законодавства України з 
урахуванням міжнародних правових стандартів, то тут варто підкреслити те, що Україна, 
намагаючись розвинути свою співпрацю з міжнародними організаціями, тим самим 
зобов’язалася інтегрувати міжнародні правові стандарти відповідних організацій у свою 
правову, економічну та фінансову системи. Таким чином, постало питання т.з. адапта-
ції (гармонізації, узгодження, приведення у відповідність) національного законодавства 
України з засадами правових систем відповідних міжнародних установ.

Наразі основне питання щодо адаптації національного законодавства України з вимога-
ми міжнародних правопорядків лежить у площині відносин нашої держави з Європейським 
Союзом (ЄС). При цьому ключові правові засади адаптації законодавства України до за-
конодавства ЄС безпосередньо визначені у змісті Угоди про асоціацію між Україною, з од-
нієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони [10]. Зокрема, у Преамбулі зазначеної Угоди, 
а також у положеннях її ст.ст. 1, 53, 58, 114, 150, 152, 153, 154 серед іншого мова йде про: 
нерозривний зв’язок процесу досягнення між Україною та ЄС економічної інтеграції та 
процесом широкомасштабної адаптації законодавства; необхідність проведення адаптації 
у сферах застосування технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності, а 
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також щодо маркування чи етикетування; нормативно-правове наближення між Україною 
та ЄС у сфері торгівлі та послуг тощо.

Разом з тим, у ході перебігу процесу адаптації законодавства України до законодав-
ства ЄС можуть виникнути певні складнощі, пов’язані з наявністю істотних відмінностей 
правових систем України та ЄС. Розглянемо це питання на прикладі порівняння положень 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Так, у ст. 53 Угоди про асоціацію міститься згадка про підготовку, адаптацію та за-
стосування технічних регламентів, стандартів і робіт з оцінки відповідності, які визначе-
ні в Угоді про технічні бар’єри у торгівлі, що міститься у Додатку 1А до Угоди Світової 
Організації Торгівлі. З аналізу змісту наведеного та деяких інших положень Угоди про 
асоціацію стає очевидним, що зазначене стосується сфери торгівлі, що цілком відповідає 
принципам правової системи ЄС, де відповідні процедури пов’язують із торговим правом.

Натомість, у правовій системі України наявні дещо інші підходи, а відповідні, пов’язані 
з цим процедури, в рамках господарського права розглядаються як засоби регулювання 
економічної діяльності, що при цьому не обмежуються у застосуванні лише сферою тор-
гівлі, а тому їх дія поширюється також на сфери виконання робіт та надання послуг.

Разом з тим, окреслений вище підхід у правовій системі ЄС може бути взятий за осно-
ву в законодавстві України з огляду на те, що так чи інакше, створені у ході здійснення 
господарської діяльності блага, а саме товари, роботи та послуги, процеси виробництва, 
надання чи виконання яких відповідають вимогам нормативних документів із стандарти-
зації, сертифікації, оцінки відповідності та інших видів технічного регулювання, мають ці-
новий характер, а тому набувають цінової визначеності й можуть реалізовуватися на ринку 
чи поза ним згідно традиційних правил торгівлі.

У порушеному контексті слід узагальнити, що у площині співвідношення та порівнян-
ня правових систем України та ЄС виявляється істотна різнорідність підходів до розуміння 
юридичної природи та місця в системі права окремих юридичних понять і конструкцій, ме-
ханізмів і засобів регулювання. Зокрема, мова йде про наявність у правових системах ЄС 
і його держав-учасниць нетипових для України та її правопорядку підходів в осмисленні 
юридичної природи, меж та окремих юридичних складових галузі права, яка регулює еко-
номічні (господарські) відносини. У цьому зв’язку варто здійснити спробу розмежування 
предмета галузі господарського права, яка в Україні традиційно визнається правовою сис-
темою, що регулює господарські відносини, а також галузями комерційного (торгового) і 
економічного права, про які переважно мова йде у правових системах ЄС та його держав-
учасниць.

З цього приводу слід вказати, що комерційне (торгове) право – це сукупність загальних 
і спеціальних норм приватного права, які своїм основним завданням мають регулювання 
підприємницької (комерційної) діяльності, що здійснюється в якості промислу з метою 
отримання прибутку [11, 6-14]. В той же час, очевидно, що предмет регулювання господар-
ського права є значно ширшим, адже поряд із підприємницькою (комерційною) діяльніс-
тю, до предмету регулювання галузі господарського права також належать суспільні еко-
номічні відносини, що пов’язані із здійсненням некомерційної господарської діяльності, 
яка провадиться без мети отримання прибутку спеціально створеними суб’єктами з метою 
досягнення певних соціальних та економічних результатів. Окрім того, норми господар-
ського права та законодавства також регулюють низку публічних відносин, що пов’язані 
з публічним управлінням та регулюванням економічної сфери; відносини, що стосуються 
не лише виробництва й реалізації товарів з метою отримання прибутку (комерційні/тор-
гові відносини), а й ті, що стосуються надання певних послуг і виконання робіт, що не 
охоплюється предметом регулювання комерційного (торгового) законодавства та комер-
ційного (торгового) права. Поряд із цим, господарське право регулює питання, пов’язані зі 
створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів, які здійснюють економічну діяльність.

Таким чином, з урахуванням зазначеного, а також змісту окремих юридичних джерел 
[12, 13], є достатньо підстав стверджувати, що господарське право, як сукупність правових 
норм, що скеровані на регулювання відносин щодо організації та здійснення економічної 
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діяльності й управлінням нею, охоплює норми публічного господарського права, приватно-
го господарського права, комерційного (торгового) права та в частині економічного права.

Що стосується галузей економічного та міжнародного економічного права, то такі за 
своїм змістом і предметом є істотно відмінними від господарського права, адже, на відміну 
від останнього, спрямовані на регулювання торгових, фінансових, інвестиційних та інших 
відносин між особливими суб’єктами, зокрема між державами та іншими суб’єктами між-
народного права. Крім того, норми галузей економічного та міжнародного економічного 
права стосуються окремих питань трудового, арбітражного права тощо, що не є характер-
ним для моделі господарського права України.

Разом з тим, у порушеному контексті не можемо не погодитися з твердженням  
О.П. Подцерковного про те, що хоча жодне із понять «економічне право», «бізнесове пра-
во», «комерційне право», а тим паче «підприємницьке право» чи «торговельне право», які 
застосовуються в зарубіжних порядках, не точно відображають сутність існуючих в укра-
їнській юриспруденції підходів до галузі господарського права, втім вони є найбільш на-
ближеними до вітчизняного розуміння останньої з погляду не лише загальноприйнятого 
значення, але й тенденцій розвитку законодавства та доктрини права. При цьому слід зга-
дати і про досить влучно сформульовані цим науковцем висновки своїх досліджень зару-
біжних тенденцій розвитку законодавства та науки економічного (господарського) права. 
Зокрема, як зазначається, сучасне економічне (господарське) право, яке підштовхується 
до розвитку публічно-правовим впливом міжнародного та регіонального економічного 
порядку, успадковуючи норми бізнесового (комерційного) права, виступає новим якісним 
щаблем в регулюванні економічної діяльності [13, 461, 464].

Наразі питання приведення законів та інших нормативно-правових актів України у від-
повідність із правовою системою ЄС залишається відкритим та перспективним, адже від-
повідний процес ще не дійшов логічного завершення.

Висновки. Отже, питання щодо здійснення вибору універсального підходу до розумін-
ня галузі господарського права залишається відкритим, а його вирішення, як уявляється, 
повинно ґрунтуватися на врахуванні з однієї сторони, устояних і виправданих часом укра-
їнських нормативно-правових традицій регулювання суспільних відносин, а з іншої, засад 
правових порядків міжнародних організацій, до інтеграції з якими прагне наша держава.

Саме зараз розпочався новий і найбільш інтенсивний етап трансформації правової сис-
теми, у т.ч. її галузі господарського права. У зв’язку з цим перед представниками нормот-
ворчих органів влади, представниками науки та іншими фахівцями у галузі права постає 
низка завдань щодо забезпечення його ефективної реалізації та досягнення поставлених 
цілей з метою розвитку економіки нашої держави шляхом удосконалення господарсько-
правових конструкцій та механізмів регулювання економічних відносин. При цьому до-
сягнення зазначеними суб’єктами консенсусу щодо юридичної природи господарського 
права та обрання єдиного й максимального прогресивного вектору його розвитку є пер-
шочерговим завданням, адже це, за умови оптимально-позитивного розвитку подій, спро-
можне прискорити досягнення успішних результатів у площині оздоровлення та розвитку 
фінансово-економічної галузі України, посилення ролі та статусу нашої держави у світовій 
економіці, вирішення низки проблем політичного та економічного характеру, а також слу-
гуватиме запорукою розвитку суспільства та держави в цілому.
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К ВОПРОсУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯтИЯ КОРПОРАтИВНОГО 
ПРАВООтНОШЕНИЯ

В статье критически проанализированы легальное и доктринальные определения 
понятия корпоративного правоотношения, рассмотрены мнения исследователей отно-
сительно объекта и круга субъектов корпоративного правоотношения, что позволило 
сформулировать новое определение понятия корпоративных правоотношений как ка-
тегории производной от понятий субъективного корпоративного права и корпоратив-
ной обязанности, а также – предложить критерии для разграничения корпоративных и 
смежных с ними правоотношений.

Ключевые слова: корпоративное правоотношение, корпоративные права, субъекты 
правоотношений, объекты правоотношений.

Постановка проблемы. Корпоративные правоотношения являются одной из цент-
ральных категорий понятийного аппарата корпоративного права, однако, несмотря на 
то, что ч. 3 ст. 167 ХК Украины предлагает легальное определение корпоративных пра-
воотношений, среди исследователей нет единого мнения относительно содержания этого 
понятия. В свою очередь, разное понимание сущности корпоративных правоотношений 
обусловливает различия в подходах к решению многих важных проблем, как в доктрине 
корпоративного права, так и в правотворчестве и правоприменении.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика корпоративных 
право отношений привлекала внимание многих исследователей, вместе с тем, учи-
тывая ограниченный объем публикации в работе анализируются работы И.Я. Ба-
бецкой, В.А. Ва силь евой, О.М. Виннык, Е.Р. Кибенко, В.Н. Кравчука, Д.В. Ломакина, 
И.Б.  Саракун, Е.Б.  Сер дюк, П.В. Степанова, И.С. Шиткиной – представителей наибо-
лее распространенных подходов. Теоретическое обоснование работы составили работы 
С.С. Алексеева, Г.Л.  Знаменского, О.Ф. Скакун и др.

Цель настоящего исследования состоит в определении объекта, круга субъектов и 
самого понятия корпоративного правоотношения.

Изложение основного материала. Прежде всего, следует согласиться с тезисом 
Д.В.  Ломакина о том, что отношения участия возникают в рамках юридического лица – 
идеальной правовой конструкции и не существуют вне этих рамок, «корпоративное отно-
шение» в смысле общественного отношения, еще не урегулированного нормами права не-
возможно, следовательно, корпоративные отношения могут быть лишь правоотношениями 
[1, с. 5].

Таким образом, категории «корпоративное отношение» и «корпоративное правоотно-
шение» следует понимать как полные синонимы.

В доктрине распространено понимание корпоративных отношений как отношений 
относительно создания, деятельности и прекращения хозяйственных обществ. Вместе с 
тем, поскольку относительно создания, прекращения хозяйственных обществ, и, особен-
но – в ходе их деятельности возникает множество отношений, такой подход требует кон-
кретизации. Как правило, конкретизация осуществляется через определение круга участ-
ников таких отношений.

В частности, О.М. Виннык определяет корпоративные отношения как отношения, 
возникающие в процессе создания, функционирования и прекращения хозяйственных об-
ществ с участием непосредственных (учредители, участники, само общество, его органы) и 
косвенных (кредиторы, потребители, наемные работники, облигационеры общества, тер-
риториальная община, государство в лице уполномоченных органов) участников и обеспе-
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чивающие сбалансированную реализацию интересов указанных лиц [2, с. 14]. При таком 
понимании под категорию корпоративных подпадает, по нашему мнению, слишком широ-
кий круг отношений, в частности – отношения с «опосредованными участниками» (потре-
бителями, наемными работниками и др.) охватывают вообще любые отношения, в которые 
вступает хозяйственное общество.

О.Р. Кибенко считает, что корпоративные отношения – это отношения между участни-
ками общества, между хозяйственным обществом и его участником (участниками), между 
различными органами хозяйственного общества и подчеркивает, что корпоративные отно-
шения включают отношения, складывающиеся в связи с созданием, деятельностью и лик-
видацией хозяйственных обществ, в том числе отношения внутрифирменного характера 
[3, с. 33-36]. Однако органы общества не являются самостоятельными субъектами права, а 
отношения внутрифирменного характера (например – между наблюдательным советом и 
ревизионной комиссией АО), даже в случае их признания, существенно, сущностно отли-
чаются от корпоративных отношений между участниками общества или между обществом 
и его участниками. Точно так же отношения между обществом и участниками не схожи 
со специфическими, отличными от трудовых, отношениями между корпоративным пред-
приятием и их должностными лицами, несмотря на то, что и те и другие урегулированы 
нормами корпоративного права.

В целом, подход, при котором корпоративные отношения – это отношения с опре-
деленным субъектным составом по созданию, деятельности и прекращению юридических 
лиц определенных организационно-правовых форм является описательным, в значитель-
ной мере механическим, не обеспечивает окончательного, сущностного критерия для от-
граничения корпоративных отношений от отношений смежных с ними и не отвечает на 
вопрос, почему отношения в юридических лицах именно этих организационно-правовых 
форм являются корпоративными. Это очень хорошо видно по результатам воплощения ука-
занного подхода в позитивное право из формулировки п. 4 ч. 1 ст. 12 ХПК Украины, которая 
относит к подведомственности хозяйственных судов дела, возникающие из корпоративных 
отношений в спорах между юридическим лицом и его участниками (учредителями, акци-
онерами, членами), в том числе участником, который выбыл, а также между участниками 
(учредителями, акционерами, членами) юридического лица, связанных с созданием, дея-
тельностью, управлением и прекращением деятельности этого лица, кроме трудовых спо-
ров. Можно видеть, что законодателю пришлось специально выделить трудовые споры, 
поскольку оговорка о «создании, деятельности, управлении и прекращении деятельности» 
даже в сочетании с определением круга участников отношений оставляет риск смешива-
ния трудовых и корпоративных отношений. Также следует заметить, что первая редакция 
указанной нормы, закрепленная Законом Украины от 15.12.2006 г. №483-V ограничивала 
подведомственность хозяйственных судов спорами из отношений в хозяйственных обще-
ствах, следовательно, отношения в производственных кооперативах оказывались то ли не 
корпоративными, то корпоративными, но неподведомственными хозяйственным судам, 
тогда как действующая редакция, закрепленная Законом Украины от 10.10.2013 г. № 642-VII 
распространяет подведомственность хозяйственных судов на споры из корпоративных 
отношений в юридических лицах, что ставит вопрос или о признании корпоративными отно-
шений в общественных объединениях, благотворительных организациях и других видах 
юридических лиц, которые никогда не считались корпоративными или об обращении к не-
коему внешнему критерию, который позволит выделить из ряда организационно-правовых 
форм юридических лиц те, отношения в которых можно считать корпоративными и споры 
из которых, соответственно, подведомственны хозяйственным судам. В судебной практике 
таким критерием оказывается легальное определение корпоративных отношений, которое, 
в свою очередь, является производным от понятия корпоративных прав.

Таким образом, альтернативный подход к формулировке определения понятия корпо-
ративных отношений, при котором корпоративные правоотношения предстают как кате-
гория, полностью производная от категории корпоративных прав, воплощен в их легаль-
ном определении, закрепленном частью 3 ст. 167 ХК Украины, в соответствии с которым 
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корпоративными являются отношения, возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся 
относительно корпоративных прав.

Легальное определение корпоративных правоотношений является базовым для доста-
точно большого количества доктринальных определений этой категории.

В частности, И.Б. Саракун считает, что корпоративные отношения – это отношения 
между участниками (учредителями) и обществом и между самими участниками (учредите-
лями), которые складываются относительно приобретения, осуществления и прекращения 
корпоративных прав [4, с. 5], И.Я. Бабецкая определяет корпоративные правоотношения 
как урегулированные нормами права и учредительными документами общественные отно-
шения, возникающие между учредителями (участниками) юридического лица и самим 
юридическим лицом в результате реализации ими учредительских прав, а также отноше-
ния между участниками, складывающиеся относительно приобретения, осуществления и 
прекращения корпоративных прав [5, с. 154].

Общей чертой грамматической конструкции приведенных определений является то, 
что корпоративные права предстают как нечто, относительно чего возникают правоотно-
шения, то есть, по сути – как объект корпоративных правоотношений.

Действительно, И.Я. Бабецкая отмечает, что обязательным признаком корпоративных 
отношений следует признать наличие определенного законодателем объекта права корпо-
ративной собственности – корпоративных прав [5, с. 154].

В.Н. Кравчук определяет корпоративные отношения как отношения по возникнове-
нию, изменению, прекращению и реализации права участия в обществе, отмечает, что в 
результате участия в обществе, в свою очередь, возникают корпоративные права, поэтому 
отношения относительно корпоративных прав, по мнению данного автора, охватываются 
отношениями участия, что позволяет выделить две группы корпоративных отношений: 
1. по реализации прав, возникающих из участия (корпоративных прав); 2. относительно 
возникновения, изменения или прекращения самого права участия в обществе [6, c. 18]. 
Этот исследователь прямо говорит, что корпоративные права составляют объект, а не со-
держание корпоративных правоотношений, поэтому субъектный состав этих отношений 
не является, по его мнению, определяющим [6, c. 19], следовательно, общим объектом 
корпоративных правоотношений является участие в обществе – правовая связь между об-
ществом и его участником, заключающаяся во взаимных правах и обязанностях по поводу 
удовлетворения участниками своих законных интересов в результате деятельности обще-
ства [6, c. 402]. Одновременно В.Н. Кравчук отмечает, что корпоративные права и обязан-
ности составляют содержание корпоративных правоотношений [6, c. 404]. Такую позицию 
нельзя признать последовательной.

Однако, в теории права объекты правоотношений традиционно понимают как явле-
ния материального и духовного мира, обобщенно говоря – разнообразные материальные 
и нематериальные блага, способные удовлетворить потребности, то есть – интерес упра-
вомоченного лица, а именно – вещи, личные неимущественные блага, продукты духо-
вного творчества, результаты действий, или же иногда – как саму определенную дея-
тельность, если ее невозможно отделить от результатов действий (С.С. Алексеев) [7, 
c.  156-158, 161-162], как реальные блага, на использование или охрану которых направлены 
субъективные права и юридические обязанности, связанные с интересом управомочен-
ной стороны (В.И. Леушин) [8, c. 349-350], как то, по поводу чего субъекты вступают в 
правоотношения, осуществляют свои субъективные права и юридические обязанности: 
материальные и нематериальные блага, продукты интеллектуального творчества, действия 
(поведение) участников правоотношений и их результаты (О.Ф Скакун) [9, c. 571, 599]. 
Состав правоотношения традиционно понимается теоретиками права как совокупность 
определенных элементов, в число которых, среди прочего, входят юридическое содержа-
ние правоотношения (права и обязанности субъектов) и объект правоотношения, с оче-
видностью не совпадающий с его юридическим содержанием – правами и обязанностями 
субъектов [7, c. 99-100; 8, c. 350; 9, c. 571; 10, c. 184-186, 189-190].
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Логично предположить, что в структуре собственно корпоративного правоотношения 
корпоративные права наряду с соответствующими обязанностями входят в состав его со-
держания, а не объекта, так же как права покупателя недвижимости является не объектом, 
а элементом содержания отношений купли-продажи недвижимости: права покупателя не-
движимости могут выступать объектом, например, отношений цессии, которые по своему 
существу отличны от отношений купли-продажи недвижимости. В.Н. Кравчук считает, что 
корпоративные права оборотоспособны как таковые и могут «распыляться», отчуждаться 
отдельно [6, c. 58], по нашему мнению отчуждаются не сами корпоративные права, со-
ставляющие неделимую совокупность, а их оборотоспособный символ (доля, акция), за 
которым они следуют, впрочем, в любом случае, правоотношения, складывающиеся по по-
воду оборота корпоративных прав или их транзитивных символов (акций, долей) отличны 
от корпоративных отношений и явно находятся за их пределами.

Предложенная В.Н. Кравчуком «двухэтажная» конструкция корпоративных правоот-
ношений сосредоточена на категориях «право участия» и «участие», причем последнее, 
как было указано выше, выступает, по мнению данного автора, объектом правоотношений, 
и, в свою очередь, состоит из корпоративных прав и обязанностей по поводу удовлетворе-
ния участниками своих законных интересов в результате деятельности общества.

По нашему мнению, категория «права на участие», несмотря на закрепление ее в ст. 100 
ГК Украины (которое признается широкими кругами исследователей неудачным), являет-
ся совершенно излишней для осознания и качественного регулирования корпоративных 
отношений: интересы лица как собственника по определению принадлежности ему доли 
(акции) реализуется через право собственности на долю и соответствующие правомочия 
права собственности, интересы лица как участника в отношении самого общества реали-
зуются через отдельные корпоративные права и соответствующие правомочия, тогда как 
право участия в обществе остается содержательно пустым.

Можно говорить об участии в обществе как положении вещей (состоянии отношений), 
но не о праве на участие, как некоем притязании, кроме того считаем, что участие в хозяй-
ственном обществе – это не объект, а сам комплекс корпоративных правоотношений между 
участником и обществом, имеющий признаки правовой связи. Определяющей составляю-
щей этих правоотношений как правовой связи являются корпоративные права участника в 
отношении общества как элемент содержания правоотношений, а не их объект, и именно 
специфика корпоративных прав сообщает правоотношениям между участником и обще-
ством признаки правовой связи.

При этом необходимо отметить, что участие – это важнейший, но не единственный 
из возможных «модусов» корпоративных правоотношений – возможны также отноше-
ния «пред-участия» (учредительные корпоративные отношения по созданию общества и 
квазиучредительные корпоративные правоотношения по вступлению лица в уже существу-
ющее общество путем внесения вклада в уставный капитал) и отношения «пост-участия» 
(остаточные корпоративные правоотношения между обществом и участником, который 
вышел или был исключен из общества), представляющие из себя этап становления или 
деградации корпоративных правоотношений и еще (или уже) не являющиеся участием в 
корпоративном предприятии.

Относительно объекта собственно корпоративных правоотношений следует отме-
тить следующее. По мнению Г.Л. Знаменского объекты хозяйственных правоотноше-
ний – это способы осуществления хозяйственного интереса – вещи, деньги и ценные 
бумаги, действия обязанных субъектов, собственно деятельность хозяйствующего 
субъек та, нематериальные блага, используемые при осуществлении хозяйственной де-
ятельности (фирменное наименование, товарный знак и др.) [11, c. 72]. Под объектом 
корпоративных правоотношений понимают деятельность, определенное поведение 
обязанных лиц (Е.Б.  Сердюк) [12, c. 51], деятельность субъектов, направленную на по-
лучение материальных благ (И.С.  Шиткина) [13 c. 25], поведение в связи с управлением 
капиталами и имущественными комплексами компаний (В.А. Васильева) [14, с. 12], или 
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даже шире – не определенное действие или совокупность действий, а деятельность орга-
низации и результат такой деятельности (П.В. Степанов) [15, c. 9, 64 – 80].

По нашему мнению, наиболее уместным является мнение последнего автора, нахо-
дящееся в контексте тезиса Г.Л. Знаменского, согласно которому объектом правоотноше-
ний может быть, среди прочего, деятельность как таковая: любое корпоративное пред-
приятие является, по сути, длящимся предпринимательским проектом, направленным на 
получение прибыли, то есть – субъектом и определенной организационно-правовой фор-
мой осуществления хозяйственной деятельности, следовательно, обобщенным объектом 
любых корпоративных правоотношений, в частности между участниками этого предпри-
ятия или между участником и предприятием будут определенные аспекты осуществления 
этой деятельности и ее результаты, при этом, по нашему мнению, следует учитывать, что 
корпоративные правоотношения опосредуют не только саму деятельность корпоративного 
предприятия, но и его создание и прекращение.

Таким образом, обобщенным объектом корпоративных правоотношений является со-
здание, деятельность, прекращение корпоративного предприятия и результаты его деятель-
ности. Такой обобщенный объект корпоративных правоотношений охватывает объекты 
отдельных корпоративных правоотношений, возникающих при осуществлении отдельных 
корпоративных прав.

Среди определений корпоративных правоотношений, производных от категории 
корпоративных прав следует отметить также определение, предложенное В.А. Ва силь-
евой, которая под корпоративными отношениями понимает имущественные и личные 
неимущественные отношения, возникающие между участником юридического лица 
и юридическим лицом, а также между участниками (учредителями) по реализации 
корпоративных прав [14, с. 18], или же правоотношения, в основе которых лежит учас-
тие субъектов в организационно-правовых образованиях, имеющих признаки юридичес-
ких лиц, сутью которых являются так называемые корпоративные права, возникающие на 
основании определенных юридических фактов, а именно участия в учредительном дого-
воре, вступления в кооператив, приобретение права собственности на долю, акции и т.д. 
[14, с. 12].

Стоит согласиться с точкой зрения о том, что корпоративные правоотношения это пра-
воотношения, в которых осуществляются корпоративные права, а значит – именно наличие 
в структуре правоотношений корпоративных прав позволяет квалифицировать правоотно-
шения как корпоративные1. Во-первых, это позволяет легко определить круг юридических 
лиц, в которых возникают корпоративные правоотношения, выделив те организационно-
правовые формы, права участников или членов которых признаются корпоративными. 
Во-вторых, это позволяет определить круг участников самих корпоративных отношений: 
обязательным их участником оказывается участник, член, учредитель, акционер, вкладчик, 
бывший участник корпоративного предприятия как субъект корпоративных прав. Если 
участник – управомоченная сторона, то обязанной стороной является или иной участник, 
или корпоративное предприятие. Вместе с тем, в некоторых отношениях, возникающих по 
поводу создания и деятельности корпоративного предприятия, управомоченной стороной 
является корпоративное предприятие, а обязанной – участник, в частности – в отношениях 
по внесению участником его вклада в уставный капитал. Следует заметить, что эти отно-
шения по существу тождественны отношениям, в которых вклад в уставный капитал вно-
сит лицо, еще не являющееся участником корпоративного предприятия (инвестор, или же 
квазиучредитель). Таким образом, возникают два взаимосвязанных вопроса: во-первых, 
являются ли корпоративными правоотношения по внесению вклада в уставный капитал, 
во-вторых, если корпоративные правоотношения – это отношения, в которых осуществля-

1 Корпоративные права, по нашему мнению, уместно понимать как определенный законодательством и учреди-
тельным документом общества в соответствии с его организационно-правовой формы неделимый комплекс 
эксклюзивных, недоступных для третьих лиц прав в отношении корпоративного предприятия и других участни-
ков, которые позволяют осуществлять на корпоративное предприятие непосредственное и решающее влияние, 
способное в значительной мере определять его судьбу и бытие, а также непосредственно получать блага, в том 
числе материальные, от его деятельности [16, c. 85]
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ются корпоративные права – является ли право общества потребовать внесения вклада 
корпоративным?

По нашему мнению, так же, как права участников считаются корпоративными пра-
вами, определенные законом и учредительным документом корпоративного предприятия 
обязанности этих лиц относительно корпоративного предприятия и других участников 
следует считать корпоративными обязанностями, а корпоративными отношениями, соо-
тветственно – отношения, в которых осуществляются корпоративные права и выполняются 
корпоративные обязанности. При этом отношения по внесению вклада в уставный капитал 
имеют корпоративную природу независимо от того, является ли инвестор посторонним 
лицом, или участником общества – поскольку он в любом случае обязан внести вклад, 
что увеличивает имущественную массу предприятия. Выполнение этой обязанности непо-
средственно влияет на деятельность предприятия, а опосредованно касается всех участни-
ков, ее невыполнение влечет определенные негативные последствия как экономического 
так и юридического характера (корпоративное предприятие не получает имущество, необ-
ходимое для осуществления деятельности, участник может быть исключен из общества за 
нарушение корпоративной обязанности). В то же время, за исключением возможного ас-
пекта осуществления преимущественных прав участников на приобретение доли (акции), 
отношения по отчуждению доли (акции) не является корпоративными, так как опосред-
ствуют лишь замену субъектов корпоративных прав вследствие оборота их транзитивных 
символов, а не осуществление самих корпоративных прав. Кроме того, невыполнение 
обязательств по договорам отчуждения долей (акций) ни экономически, ни юридически 
не касается корпоративного предприятия и участников, не являющихся стороной соответ-
ствующей сделки.

Корпоративные права и обязанности имеют определяющее значение для квалифика-
ции правоотношений как корпоративных, возникают исключительно у участников, акци-
онеров, членов, учредителей, квазиучредителей (инвесторов), вкладчиков, бывших участ-
ников корпоративного предприятия, при этом со стороны корпоративного предприятия 
им, в свою очередь, корреспондируют соответствующие обязанности и права, которые, по 
нашему мнению, следует во избежание путаницы называть «правами (обязанностями) кор-
поративного предприятия в корпоративных отношениях».

Понимание корпоративных правоотношений как правоотношений, в которых осу-
ществляются корпоративные права и выполняются корпоративные обязанности приводит 
к ограничению круга субъектов этих правоотношений субъектами корпоративных прав и 
обязанностей (участники, акционеры, члены, учредители, квазиучредители / инвесторы, 
вкладчики, бывшие участники корпоративного предприятия) и собственно корпоративным 
предприятием.

Выводы. Таким образом, корпоративные правоотношения следует понимать как 
правоотношения, в которых осуществляются корпоративные права и выполняются 
корпоративные обязанности.

Субъектами корпоративных отношений являются участник, член, акционер, вкладчик, 
учредитель, инвестор (квазиучредитель), бывший участник корпоративного предприятия 
и само корпоративное предприятие. Корпоративные отношения могут возникать между 
корпоративным предприятием и участником (акционером, членом и др.), либо между дву-
мя участниками (акционерами, членами и др.).

Объектом корпоративных правоотношений является создание, деятельность, прекра-
щение корпоративного предприятия и результаты его деятельности. Такой обобщенный 
объект корпоративных правоотношений охватывает объекты отдельных корпоративных 
правоотношений, возникающих при осуществлении отдельных корпоративных прав.

Категория корпоративных правоотношений полностью производна от категорий 
корпоративных обязанностей, и, в наибольшей степени – корпоративных прав, которая и 
является содержательным центром тяжести в понятийном аппарате корпоративного права.

Кроме корпоративных правоотношений корпоративное право в объективном 
смысле регулирует также специфические, отличные от трудовых, отношения между 
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корпоративным предприятием и его должностными лицами, а также, в случае их при-
знания – внутриорганизационные отношения в корпоративных предприятиях (меж-
ду органами и должностными лицами корпоративного предприятия), которые вместе с 
корпоративными отношениями составляют предмет корпоративного права как подотрасли 
хозяйственного права.

Осуществление корпоративных прав или выполнение корпоративных обязанностей 
является надежным критерием для отграничения корпоративных правоотношений от 
любых отношений между корпоративным предприятием и его должностными лицами, 
внутриорганизационных отношений в корпоративных предприятиях в случае их при-
знания и любых смежных отношений с корпоративной спецификой (административных, 
семейных, наследственных, гражданско-правовых, хозяйственных, которые не являются 
корпоративными и др.), как с участием только корпоративного предприятия и его участни-
ков (акционеров, членов и др.), так и с третьими лицами, связанных с созданием, деятель-
ностью и прекращением корпоративного предприятия.
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Резюме
У статті критично проаналізовано легальне і доктринальні визначення поняття 

корпоративного правовідношення, розглянуті погляди дослідників щодо об’єкта і кола 
суб’єктів корпоративного правовідношення, що дозволило сформулювати нове ви-
значення поняття корпоративного правовідношення як категорії похідної від понять 
суб’єктивного корпоративного права та корпоративного обов’язку, а також – запропо-
нувати критерії для розмежування корпоративних і суміжних з ними правовідносин.

Ключові слова: корпоративне правовідношення, корпоративні права, суб’єкти пра-
вовідносин, об’єкти правовідносин.
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ON THE DEFINITION OF THE CONCEPT  
OF CORPORATE LEGAL RELATION 

Summary 
The legislative and doctrinal definitions of the corporate legal relations are critically 

analyzed in the article as well as opinions of researchers on the object and scope of participants 
of the corporate legal relation. This has made it possible to lay down new definition of the 
concept of the corporate legal relation derivative from the notions of the corporate right and 
corporate obligation and to propose criteria for distinction between corporate and adjoined 
legal relations. 
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ПРАВОВЫЕ ОсНОВАНИЯ РАЗГЛАШЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ тАЙНЫ 
Статья посвящена исследованию предмета врачебной тайны, порядка ее разглаше-

ния. Проанализированы законодательные акты, которые гарантируют сохранение вра-
чебной тайны, а также случаи, когда ее разглашение не является правонарушением.

Ключевые слова: врачебная тайна, законодательство Украины, медицинский ра-
ботник.

Постановка проблемы. Необходимость изучения врачебной тайны обусловлена дей-
ствием двух противоположных тенденций в современном обществе – праве на инфор-
мацию, с одной стороны, и праве на защиту конфиденциальной информации – с другой. 
А также недостаточной осведомленностью медицинских работников в отношении своих 
прав и обязанностей в данном вопросе.

Анализ последних исследований и публикаций. При написании статьи были 
проанализированы и использованы труды и научные статьи таких ученых: В.И.  Акопов, 
Ю.Н. Аргунова, О.Е. Бобров, В.И. Головченко, М.М. Зарецкий, С.Г. Стеценко, 
Н.М.  Черникова, Е.Э. Черников и др.

Цель статьи заключается в исследовании предмета врачебной тайны, поиске разумно-
го компромисса между сохранением врачебной тайны и правовыми основаниями ее разгла-
шения в соответствии с новым законодательством.

Изложение основного материала. Врачебная тайна – медицинское, этическое (деон-
тологическое) и правовое понятие. Оно представляет собой запрет медицинскому работ-
нику сообщать третьим лицам информацию, ставшую ему известной при обследовании и 
лечении пациента. Запрет распространяется также на всех лиц, которым эта информация 
стала известна в случаях, предусмотренных законодательством.

Понятие врачебной тайны сформулировано в ст. 40 Основ законодательства Украины 
об охране здоровья [1, ст. 40]. Согласно указанной статье медицинские работники и другие 
лица, которым в связи с выполнением профессиональных или служебных обязанностей 
стало известно о болезни, медицинском обследовании, осмотре и их результатах, интимной 
и семейной стороне жизни гражданина, не имеют права разглашать эти сведения, кроме 
предусмотренных законодательными актами случаев. А при использовании информации, 
составляющей врачебную тайну, в учебном процессе, научно-исследовательской работе, 
в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе, должна быть обеспечена 
анонимность пациента. Таким образом, предмет врачебной тайны составляют: факт об-
ращения за медицинской помощью, состояние здоровья пациента, диагноз, осмотр и его 
результаты, методы лечения, интимная и семейная стороны жизни пациента, любые другие 
сведения, полученные при медицинском обследовании.

Конфиденциальность личной информации о человеке гарантируется многими между-
народно-правовыми актами. В частности, в соответствии со ст. 12 Всеобщей деклара-
ции прав человека (1948) [2, ст. 12] никто не может подвергаться произвольному вме-
шательству в его личную и семейную жизнь. Каждый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или таких посягательств. Подобная норма содержится 
в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) [3, ст.  17]. 

© И. А. Бельчиков, 2016
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Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод (1950) в ст. 8 предусма-
тривает право каждого на уважение его личной и семейной жизни [4, ст. 8]. Не допус-
кается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за 
исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо 
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного 
порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков 
или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод 
других лиц. Соблюдение конфиденциальности задекларировано в Принципах защиты лиц 
с психическими заболеваниями и улучшения психиатрической помощи (1992) [5, ст. 6] и 
п.«г» Лиссабонской декларации о правах пациента (1981) [6, п.«г»]. Принцип соблюде-
ния конфиденциальности входит в 12 Принципов предоставления медицинской помощи в 
любой системе здравоохранения (1963). Согласно принципу 6 все, кто принимает участие 
в лечебном процессе или контролирует его, должны осознавать, уважать и сохранять кон-
фиденциальность взаимоотношений врача и пациента [7, п. 6]. В Международном кодексе 
медицинской этики (1949) задекларировано, что «врач должен соблюдать в абсолютной 
тайне все, что он знает о своем пациенте, даже после смерти последнего» [8].

Сохранность врачебной тайны в Украине гарантируется государством и обеспечива-
ется законодательством. В силу положений ст. 32 Конституции Украины, не допускается 
сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице 
без его согласия, кроме случаев, определенных законом [9, ст. 32].

Согласно ст. 286 Гражданского кодекса Украины [10, ст. 286], ст. 39-1 Основ законода-
тельства Украины об охране здоровья, каждому гражданину гарантируется право на  тай-
ну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а 
также сведениях, полученных при медицинском обследовании. А также запрещается тре-
бовать и предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах 
лечения физического лица [1, ст. 39-1].

Кроме этого, в ст. 7 Закона Украины «О защите персональных данных» указано, что к 
обработке персональных данных о здоровье человека предъявляются особые требования. 
Персональные данные такого характера могут быть предметом сбора и обработки только, 
если это необходимо в целях охраны здоровья, установления медицинского диагноза, для 
обеспечения опеки или лечения или оказания медицинских услуг при условии, что такие 
данные обрабатываются медицинским работником или иным лицом учреждения здраво-
охранения, на которого возложены обязанности по обеспечению защиты персональных 
данных и на которого распространяется законодательство о врачебной тайне [11, ст. 7].

Вместе с этим, предметом врачебной тайны являются и сведения о результатах тести-
рования лица с целью выявления ВИЧ и, что необходимо выделить, о наличии или отсут-
ствии у лица ВИЧ-инфекции [12, ст. 13].

Также немаловажно, что сохранение врачебной тайны включено в перечень 
профессиональных обязанностей медицинских и фармацевтических работников [1, ст. 78] 
и все выпускники медицинских вузов перед получением диплома дают клятву врача, в ко-
торой обязуются «хранить врачебную тайну, не использовать ее во вред человеку». Текст 
клятвы врача утвержден Указом Президента Украины от 15 июня 1992 года № 349 [13].

Гарантией сохранения врачебной тайны является то, что врачи и другие медицинские 
работники не могут быть допрошены как свидетели ни в гражданском, ни в уголовном 
процессе относительно сведений, составляющих врачебную тайну (п. 2 ст. 51 Гражданско-
процессуального кодекса и п. 4 ч. 2 ст. 65 Уголовно-процессуального кодекса Украины) [14, 
ст. 51; 15, ст. 65]. Запрещается привлекать к выполнению оперативно-розыскных меро-
приятий медицинских работников, если такое сотрудничество будет связано с раскрытием 
конфиденциальной информации (п. 4 ст. 11 Закона Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности») [16, ст. 11].

В законодательстве Украины определены случаи, при которых медицинская тайна мо-
жет быть разглашена без согласия лица или его законных представителей. В первую оче-
редь, это возможно в интересах национальной безопасности, территориальной целостнос-
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ти или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, 
для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав и других людей (ч. 3 
ст.  34 Конституции Украины) [9, ст. 34].

В соответствии с ч. 2 ст. 285 Гражданского кодекса Украины [10, ст. 285], ст. 39, 
ч.  1 ст. 43 Основ законодательства Украины об охране здоровья [1, ст. 39, 40] родители 
(усыновители), опекун, попечитель имеют право на получение информации о состоянии 
здоровья ребенка или подопечного (недееспособного лица). В этих же статьях указано, 
что эта информация может быть предоставлена медицинскими работниками не в по-
лном объеме, если она может ухудшить состояние здоровья пациента или его родителей 
(усыновителей), опекунов, попечителей, а также повредить процессу лечения. В случае 
смерти пациента члены его семьи или другие физические лица, уполномоченные ими, име-
ют право присутствовать при исследовании причин его смерти и ознакомиться с выводами 
относительно причин смерти.

При организации оказания лицу, страдающему тяжелым психическим расстройством, 
психиатрической помощи и при проведения досудебного расследования, составления до-
судебного доклада в отношении обвиняемых или судебного рассмотрения по письменному 
запросу следователя, прокурора, суда допускается передача сведений о состоянии психи-
ческого здоровья лица и оказании ему психиатрической помощи без его согласия или без 
согласия его законного представителя (ст. 6 Закона Украины «О психиатрической помо-
щи») [17, ст. 6].

Также в ч. 5 ст. 14 Закона Украины «О мерах противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотребления ими» 
[18, ст. 14] указано, что лицу, добровольно обратившемуся в наркологические заведения 
для прохождения курса лечения, обеспечивается, по его просьбе, анонимность лечения. 
Однако, в случае привлечения этого лица к уголовной или административной ответствен-
ности, правоохранительным органам могут быть предоставлены сведения о таком лечении. 

Предприятиям, учреждениям и организациям вменено в обязанность отстранить, по 
представлению должностных лиц санитарно-эпидемиологической службы, от работы, обу-
чения, посещения дошкольных учреждений, лиц, которые являются носителями возбуди-
телей инфекционных заболеваний, больных опасными для окружающих инфекционными 
заболеваниями, или лиц, которые были в контакте с такими больными, а также лиц, укло-
няющихся от обязательного медицинского осмотра или вакцинации против инфекций, 
установленного перечня (п. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и 
эпидемического благополучия населения») [19, ст. 7].

При возникновении чрезвычайных происшествий и ситуаций, представляющих угро-
зу здоровью населения, санитарному и эпидемическому благополучию необходимо не-
медленно информировать органы государственной санитарно-эпидемиологичной службы 
[19, ст. 7].

В случае освобождения больного туберкулезом из мест лишения свободы информация 
о состоянии его здоровья, клинической и диспансерной категории и необходимости про-
должения лечения передается в противотуберкулезное учреждение по выбранному мес-
ту жительства (ч. 2 ст. 18 Закона Украины «О противодействию заболеванию туберкуле-
зом») [20, ст. 18].

Кроме этого, Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретен-
ного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» [12] в ч. 3 ст. 7 пред-
усматривает, что в случае выявления ВИЧ-инфекции у несовершеннолетних в возрасте до 
14 лет, а также у лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, 
уведомление об этом родителей или других законных представителей указанных лиц. 
Передача медицинским работником сведений о результатах тестирования для выявления 
ВИЧ-инфекции разрешается только:

1) лицу, в отношении которого было проведено тестирование, а в случаях и на усло-
виях, установленных ч. 3 ст.6 указанного Закона, – родителям или иным законным пред-
ставителям такого лица;



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016 145

2) другим медицинским работникам и учреждениям здравоохранения – исключи-
тельно в связи с лечением этого лица;

3) иным третьим лицам – только по решению суда в установленных законом случаях.
При этом необходимо отметить, что передача указанных сведений другим медицин-

ским работникам и учреждениям здравоохранения допускается исключительно при на-
личии осознанного информированного согласия человека, живущего с ВИЧ, на передачу 
таких сведений, предоставленного в письменном виде, и только для целей, связанных с 
лечением болезней, обусловленных ВИЧ, и в случае, если осведомленность врача по ВИЧ-
статусу пациента имеет существенное значение для его лечения.

Раскрытие медицинским работником сведений о положительном ВИЧ-статусе лица 
партнеру (партнерам) разрешается, если:

     1) человек, живущий с ВИЧ, обратится к медицинскому работнику с соответствую-
щей письменно подтвержденной просьбой;

     2) человек, живущий с ВИЧ, умер, потерял сознание или существует вероятность 
того, что он не придет в себя и не восстановит свою способность предоставлять осозна-
нное информированное согласие.

В дополнение к перечисленному необходимо еще добавить, что при обращении по-
страдавшего от несчастного случая лечебно-профилактическое учреждение, на основании 
Постановления Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2011 г. № 1232 «Некоторые 
вопросы расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 
аварий на производстве» [21], в течение суток обязано оповестить об этом: – предприятие, 
где работает потерпевший, – рабочий орган исполнительной дирекции Фонда социального 
страхования от несчастных случаев на производстве по местонахождению производства, 
где работает потерпевший, или по месту наступления несчастного случая с лицом, которое 
обеспечивает себя работой самостоятельно, – территориальный орган Гоструда по месту на-
ступления несчастного случая, – а в случае выявления острого профессионального заболе-
вания (отравления) – также учреждение государственной санитарно-эпидемиологической 
службы, которое осуществляет государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
за предприятием, где работает потерпевший или такое учреждение по месту наступления 
несчастного случая с лицом, которое обеспечивает себя работой самостоятельно. 

С 06.07.2016 г. действует совместный приказ Министерства внутренних дел и 
Министерства здравоохранения Украины № 612/679 «О порядке учета фактов обращения 
и доставки в учреждения здравоохранения лиц в связи с нанесением им телесных повреж-
дений криминального характера и информирования о таких случаях органов и подразделе-
ний полиции» [22]. Согласно новому приказу, руководители лечебных учреждений обязаны 
обеспечить неотложное информирование органов и подразделений полиции о всех фактах 
обращения или доставки в лечебные учреждения лиц в связи с нанесенными им повреж-
дениями криминального характера (огнестрельными, колотыми, резаными, рублеными, 
ушибленными ранами).

Отдельно выделяются случаи обращения или доставки пострадавших в результате 
всех видов несчастных случаев, как связанных с причинением телесных повреждений 
другим лицом, так и несчастных случаев, которые произошли в результате употребления 
(использования) непищевой продукции, а также – контакта с оружием, боеприпасами и 
взрывчатыми материалами или во время дорожно-транспортного происшествия, лечебно-
профилактические учреждения в этих ситуациях в течение суток направляют письменное 
уведомление установленной формы в районные государственные администрации или 
органы досудебного расследования (п. 6 «Порядка расследования и учета несчастных 
случаев непроизводственного характера», утвержденного Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 22 марта 2001 г. № 270) [23].

Временный доступ к документам, содержащим врачебную тайну, может предоставить 
следственный судья  или суд в рамках расследования уголовного производства, если при 
этом будет установлено, что других способов получения необходимой следствию инфор-
мации нет (ч.  6 ст. 163 Уголовно-процессуального кодекса Украины) [15, ст. 163].
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Кроме этого, в п. 3 ст. 14 Закона Украины «О государственной регистрации актов граж-
данского состояния» [24, ст. 14] установлена обязанность вступающих в брак сообщить 
друг другу о состоянии своего здоровья. В случае сокрытия женихом или невестой своей 
тяжелой болезни или болезни опасной для супруга и (или) их наследников Семейный ко-
декс Украины предусматривает возможность признания брака недействительным по реше-
нию суда [25, ст. 41].

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что основное назначение института 
врачебной тайны – предупреждение возможного нанесения морального или имуществен-
ного вреда пациенту в результате разглашения сведений о состоянии его здоровья, обсле-
довании или лечении [26, с. 115].

Однако, существуют случаи, когда разглашение врачебной тайны не является пра-
вонарушением. Это обусловлено обязанностью государства охранять права и законные 
интересы как одного лица, так и интересы других лиц, общества и государства в це-
лом. В  этом вопросе необходимо достижение разумного компромисса, заключающегося 
во временном ограничении прав отдельных лиц.

список литературы:
1. Основы законодательства Украины об охране здоровья [Электронный ресурс]: Закон Украины 

от 19.11.1992 № 2801-XII, с измен., ВВС, 1993, № 4, ст. 19 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.

2. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: ООН; Международный документ от 
10.12.1948 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах [Электронный ресурс]: ООН; Международ-
ный документ от 16.12.1966 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/995_043.

4. Конвенция о защите прав человека и основополагающих свобод [Электронный ресурс]: Совет Европы; 
Международный документ от 04.11.1950 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/995_004.

5. Принципы защиты лиц с психическими заболеваниями и улучшения психиатрической помощи [Элек-
тронный ресурс]: ООН; Международный документ от 18.02.1992 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим 
доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_905.

6. Лиссабонская декларация относительно прав пациента [Электронный ресурс]: Всемирная медицинская 
ассоциация; Международный документ от 01.10.1981 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/990_016.

7. 12 принципов предоставления помощи в любой системе здравоохранения [Электронный ресурс]: Все-
мирная медицинская ассамблея; Международный документ, 1963 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим 
доступа: http://www.med-pravo.ru/Ethics/seventh2.htm.

8. Международный кодекс медицинской этики [Электронный ресурс]: Всемирная медицинская ассоциация; 
Международный документ от 01.10.1949 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/990_002.

9. Конституция Украины [Электронный ресурс]: Закон от 28.06.1996 №254к/96-ВР с измен., ВВС, 1996, 
№ 30, ст. 141 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

10. Гражданский кодекс Украины [Электронный ресурс]: Закон от 16.01.2003 № 435-IV, с измен., (ВВС), 
2003, №№ 40-44, ст.356 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/
show/435-15/page.

11. О защите персональных данных [Электронный ресурс]: Закон Украины от 01.06.2010 № 2297-VI, с из-
мен., (ВВС), 2010, № 34, ст. 481 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/2297-17.

12. О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении заболевания синдромом приобретенного 
иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения» [Электронный ресурс]: Закон Украины от 
23.12.2010 № 2861-VI, (ВВС), 2011, № 30, ст. 274 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2861-17.

13. О клятве врача [Электронный ресурс]: Указ от 15.06.1992 № 349 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим 
доступа: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/349/92.

14. Гражданско-процессуальный кодекс Украины [Электронный ресурс]: Закон от 18.03.2004 № 1618-IV, с 
измен., (ВВС), 2004, № 40-41, 42, ст.492 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1618-15.

15. Уголовно-процессуальный кодекс Украины [Электронный ресурс]: Закон от 13.04.2012 № 4651-VI, с 
измен., (ВВС), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page.

16. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Украины от 18.02.1992 № 2135-
XII, с измен., (ВВС), 1992, N 22, ст.303 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/2135-12.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016 147

17. О психиатрической помощи [Электронный ресурс]: Закон Украины от 22.02.2000 № 1489-III, с измен., 
(ВВС), 2000, N 19, ст.143 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/1489-14.

18. О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров и злоупотребления ими [Электронный ресурс]: Закон Украины от 15.02.1995 № 62/95-ВР, с 
измен., (ВВС), 1995, N 10, ст.62 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/62/95-вр.

19. Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения [Электронный ресурс]: Закон 
Украины от 24.02.1994 № 4004-XII, с измен., (ВВС), 1994, № 27, ст.218 – Электрон. дан. (1 файл). – Ре-
жим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4004-12.

20. О противодействии заболеванию туберкулезом [Электронный ресурс]: Закон Украины от 05.07.2001 
№ 2586-III, с измен., (ВВС), 2001, № 49, ст.258 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/2586-14.

21. Некоторые вопросы расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и ава-
рий на производстве [Электронный ресурс]: Постановление КМУ от 30.11.2011 № 1232, с измен. – Элек-
трон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-n.

22. О порядке учета фактов обращения и доставки в учреждения здравоохранения лиц в связи с нанесени-
ем им телесных повреждений криминального характера и информирования о таких случаях органов и 
подразделений полиции [Электронный ресурс]: МВД Украины, МЗ Украины от 06.07.2016 № 612/679 – 
Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1051-16.

23. Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев непроизводственного характера 
[Электронный ресурс]: Постановление КМУ от 22.03.2001 № 270, с измен. – Электрон. дан. (1 файл). – 
Режим доступа: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270-2001-n.

24. О государственной регистрации актов гражданского состояния [Электронный ресурс]: Закон Украины от 
01.07.2010 № 2398-VI, с измен., (ВВС), 2010, № 38, ст.509 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2398-17.

25. Семейный кодекс Украины [Электронный ресурс]: Закон от 10.01.2002 № 2947-III, с измен., (ВВС), 2002, 
№ 21-22, ст.135 – Электрон. дан. (1 файл). – Режим доступа: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

26. Стеценко С.Г,  Стеценко В.Ю, Сенюта І.Я.  Медичне право України [Текст]: Підручник .  За заг.  ред.  д.ю.н. 
 проф.  С.Г.  Стеценка . –  К.:  Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008.– 507  с.

27. Аргунова Ю.Н. Врачебная тайна. Вопросы и ответы. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. (1 файл). – 
Режим доступа: http://www.rumvi.com/products/ebook/врачебная-тайна-вопросы-и-ответы/d0e41814-
a780-4278-980d-6cd6ae83a344/preview/preview.html.

Статья поступила 23.11.2016 г. 

І. О. Бєльчіков, викладач
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна

ПРАВОВі ПіДстАВИ РОЗГОЛОШЕННЯ ЛіКАРсЬКОЇ тАЄМНИЦі
Резюме
Стаття присвячена дослідженню предмету лікарської таємниці, порядку її розголо-

шення. Проаналізовано законодавчі акти, які гарантують збереження лікарської таємни-
ці, а також випадки, коли її розголошення не є правопорушенням.

Ключові слова: лікарська таємниця, законодавство України, медичний працівник.

I. A. Byelchikov, Lecturer
Odessa I. I. Mechnikov National University 

the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics
Frantsuzskiy Boulevard, 24/26, Odessa, 65058, Ukraine

LEGAL BASIS OF DISCLOSURE OF THE MEDICAL SECRECY
Summary
The article investigates the subject of the medical secrecy, the order of its disclosure. It 

is analyzed laws that guarantee the preservation of the medical secrecy as well as cases when 
the disclosure is not an offense.
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PROMOTION GENDER EQUALITY AT WORK
The article emphasizes the importance of gender mainstreaming in the application of 

international labour standards, as it helps to ensure equal access for men and women to the 
benefits established by these standards. The article defined equal pay, overtime, working hours, 
vacation, benefits to mothers and family responsibilities, health care, and human dignity at 
work – are promoting gender equality in the workplace

Key words: ensuring equal rights, gender equality, discrimination, personal non-property 
labour rights.

Problem setting. The challenge of ensuring gender equality, the elimination of gender dis-
crimination and the use of methods that are aimed at addressing the imbalance between women 
and men to exercise equal rights in the workplace, is one of the most urgent problems of the 
modern science of labour law.

Analysis of recent researches and publications. At the present time separate issues of 
the legal equality of women and men at work are the subject of study of Ukrainian and for-
eign scientists, such as: M. Bisello, R. Blackburn, N. Bolotina, J. Braithwaite, G. Chanysheva, 
G. Chepurko, I. Chutkova, A. Gerasimenko, F. Granella, O. Grishnova, N. Dudwick, S. Elder,  
V. Vlasov, I. Kiselev, J. Kluve, A. Kolev, E. Kulakovskaya, O. Kupets, H. Lehmann, I. R. Leston, 
O. Lipovskaya, E. Loiseau, M. Mascherini, E. Mezentsev, V. Mozhaev, K. Nowacka, N. Pignatti, 
B. Rohwerder, A. Thim, D. Sapsford, I. Shamshina, D. Schmidt, O. Yaroshenko, etc. 

The purpose of this article is to examine the legal provision of equal rights and opportuni-
ties for women and men at work, as well as making proposals for its  improvements.

Article’s main body. Gender refers to the socially constructed characteristics of women 
and men – such as norms, roles and relationships of and between groups of women and men. It 
varies from society to society and can be changed. While most people are born either male or 
female, they are taught appropriate norms and behaviours – including how they should interact 
with others of the same or opposite sex within households, communities and work places. When 
individuals or groups do not “fit” established gender norms they often face stigma, discriminatory 
practices or social exclusion [1]. 

Gender equality is the concept which is known as equality of opportunity or formal equal-
ity, refers to equal chances or opportunities for groups of women and men to access and control 
social, economic and political resources, including protection under the labour law.

Accordingly, gender еquality refers to the equal rights, responsibilities and opportunities of 
women and men and girls and boys. Equality does not mean that women and men will become 
the same but that women’s and men’s rights, responsibilities and opportunities will not depend on 
whether they are born male or female. Gender equality implies that the interests, needs and priori-
ties of both women and men are taken into consideration – recognizing the diversity of different 
groups of women and men. Gender equality is not a ’women’s issue’ [2] but should concern and 
fully engage men as well as women. Equality between women and men is seen both as a human 
rights issue and as a precondition for, and indicator of, sustainable people-centred development. 

It stated that women have lesser access to economic assets in Europe: they own less property; 
they often occupy unsecure and lower-paid occupations, and remain disproportionately affected 
by poverty and discrimination in employment. In most countries, women earn on average only 60 
to 75% of men’s wages, and the average gender pension gap in the 28 European Union member 
states is as high as 39% [3, p. 3]. 

© I. V. Lagutina, 2016
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Moreover, women’s labour market involvement has steadily increased in European countries 
in the last fifty years, but inequalities between women and men in relation to unpaid care work 
are a persisting feature of gender relations. Gender stereotypes continue to influence the sharing 
of household and care work between women and men, whereby women continue to perform the 
majority of unpaid work. This reduces the opportunities for them to engage in paid employment 
and results in lower visibility and participation in the social and public spheres.

Ensuring equality in decision making is also agenda item. Where women in political power 
are concerned, since 1995, the number of single and lower houses of parliament with a member-
ship of at least 30 per cent women has grown from 5 to 42. In nearly one in five parliaments, at 
least 30 per cent of the parliamentarians are women. At the global scale, although the percentage 
of women parliamentarians has doubled since 1995, only 22.8 per cent of members of parlia-
ment in single houses or lower houses were women and 21.3 per cent of those in upper houses or 
senates. In 37 countries, women constitute less than 10 per cent of parliamentarians in lower or 
single houses. While women remain underrepresented in the political arena, women’s movements 
and organizations have traditionally played a key role in the advocacy of women’s economic, 
social and political rights and remain key motors of social change. Women have also become 
increasingly active in the trade union movement and in a growing number of organizations of in-
formal workers that have been created over the last decades, particularly in developing countries. 
In addition to fair wages and working hours, women have identified new issues necessitating 
campaigns, social dialogue and collective bargaining, including the gender wage gap, maternity 
protection, childcare services and sexual harassment in the workplace. Over recent years, trade 
unions have also engaged in significant national and international campaigns to promote decent 
work for domestic workers preceding and following the adoption of the ILO Domestic Workers 
Convention 2011 (№ 189) [4, p. 41]. 

The Inter-Parliamentary Union has been compiled the data on the basis of information pro-
vided by National Parliaments by 1st September 2016. 193 countries are classified by descending 
order of the percentage of women in the lower or single House. Ukraine ranks 145th out of 193 
countries with regard to the number of women in Verkhovna Rada of Ukraine (12 percent) [5]. 

It is especially true that the gender pay gap exists across economy, in all sectors and occupa-
tions. According to the ILO, the analysis of pay differentials in occupations that have a slight 
overrepresentation of women including those in the category “Professionals”, a high overrepre-
sentation of women in the category “Services and sales workers”, occupations that have slightly 
more men employed (“Managers”), and an occupation where the large majority of workers are 
men (“Craft and related trades workers”). The gender wage gap for “Professionals” ranges from 
under 10 percent to over 40 percent. In over half of the 26 countries and territories examined, 
there is a gap of over 20 percent. In 11 countries and territories, the gender wage gap for profes-
sionals has decreased over time. In this second highest paying occupational category, in almost 
all countries there is a moderate concentration of women. Studies indicate, however, that within 
the larger occupational category of professionals women tend to outnumber men in lower paid 
occupations. For example, in the United States, among health-care professionals, women make 
up only 36 percent of physicians compared with 90 percent of registered nurses. Similarly, in the 
European Union, men were also found to be overrepresented in higher paying professional occu-
pations, such as engineers and computer technicians, in particular in the private sector [4, p. 50]. 

The Global Gender Gap Report 2016 shows that no country in the world has fully closed 
its gender gap. Globally, 54% of working-age women take part in the in the formal economy, 
on average, as compared to 81% of men. Women make up a larger proportion of discouraged 
job seekers and of those outside the labour force; and, on average, women’s unemployment rate 
is nearly 2% higher globally. Women work three times as often as men as contributing family 
workers in family enterprises, and are almost twice more likely to work part-time. There also 
continues to be a persistent wage gap in paid work. Women’s average earnings are almost half 
those of men, with average global earned income for women and men estimated at $10,778 and 
$19,873, respectively [6]. Countries that perform well in this dimension of gender parity span all 
regional and income groups. Slovenia, Norway and Sweden are some of the most gender-equal 
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economies among high-income countries. Ukraine ranks 69th out of 144 countries and sees good 
progress in closing its gender gap for legislators, senior officials and managers; however, this is 
offset by decreases in women’s estimated earned income and overall labour force participation. 

Аchieving gender equality is central to the protection of human rights, the functioning of 
democracy, respect for the rule of law and economic growth and sustainability. 

The Council of Europe’s pioneering work in the field of human rights and gender equality 
has resulted in a solid legal and policy framework which has contributed to advancing women’s 
rights and to bringing member states closer to de facto gender equality [7]. 

Broadly speaking, the Council of Europe is implementing targeted co-operation projects 
on gender equality issues, namely a two-year regional project funded by the EU Programmatic 
Co-operation Framework to improve women’s access to justice in five countries of the Eastern 
Partnership (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine).

Since the 1980s the Council of Europe has helped Europe states to achieve de jure gender 
equality and is guiding their efforts to achieve de facto gender equality. Thereby, the Council of 
Europe played a major role in the development of norms and concepts such as parity democracy, 
gender budgeting and gender mainstreaming.

The challenges that Council of Europe member States face in the implementation of the 
Strategy are obviously related to the wider context mentioned above: the gap between standards 
and their implementation, growing threats to women’s human rights, and the weakening of na-
tional gender equality mechanisms. The latter, in particular, results from budgetary cuts to gender 
equality authorities and bodies, which in some cases threaten the very existence of gender equal-
ity institutions in some member States. In other cases, the enlarged mandates of equality bodies, 
with no additional resources, result in a reduction of efforts dedicated to promoting gender equal-
ity at the national level. In addition, making the case for gender equality has become increasingly 
difficult due to a misconception of what “gender” means in the context of gender equality policies 
and measures [8, р. 9]. 

Ukraine has established the core elements of a legal and institutional framework for promot-
ing gender equality and eliminating gender discrimination.

The fundamentals of gender equality are secured in the Constitution of Ukraine, which was 
adopted in 1996. The principles of equal gender treatment and special protection for working 
women are also enshrined in the Labour Code of Ukraine.

At the international level, Ukraine has signed core international documents with regard to 
gender equality. In particular, the country has ratified the UN Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol thereto, the ILO 
Equal Remuneration Convention 1951 (№ 100), the Discrimination (Employment and 
Occupation) Convention 1958 (№111) and the Workers with Family Responsibilities Convention 
1981 (№ 156). Ukraine has also signed the Beijing Declaration and Platform for Action on gen-
der equality and women’s empowerment (1995) and the UN Millennium Declaration (2000).

The Law of Ukraine “On the Principles of Prevention and Counteracting Discrimination in 
Ukraine” on September 6, 2012 № 5207-VI determines the organizational and legal principles for 
preventing and counteracting discrimination in order to ensure equal opportunities to exercise hu-
man and civil rights and freedoms. The scope of the is contained in Article 4 which covers many, 
but not all, areas of life where protection from discrimination is required. The scope is defined 
as: public and political activities; the civil service and local government; justice; labour relations; 
healthcare; education; social security; housing relations; access to goods and services; and other 
areas of public life.

It should be emphasized that ensuring gender equality is impossible without introduction of 
gender-responsive budgeting.

The Council of Europe defines gender-responsive budgeting as applying the concept of an 
integrated approach to the problem of gender equality in the budget process. This means the as-
sessment of budgets taking into account gender issues, including a gender aspect to all levels 
of the budget process and changing the structure of revenues and expenditures with a view to 
promoting gender equality.
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While Ukrainian legislation does not directly mention gender responsive budgeting, its legal 
and strategic framework contains sufficient elements to form a sound legal basis for work in this 
direction. Moreover, the international legal commitments entered by Ukraine include a legal obli-
gation and basis for GRB. Sweden is contributing EUR 5.3 million in 2013-2019 to work together 
with the Ministry of Finance to introduce gender responsive budgeting. In addition, the European 
Union provided EUR 0.6 million between 2011-2015 to help the ILO and UN Women imple-
ment gender mainstreaming in the budget. The 2013-2016 state programme on gender equality is 
financed as follows: UAH 1,268,510 from the state budget, UAH 1,787,130 from local budgets 
and UAH 2,841,500 from other sources (development aid, grants, etc.) [9, p. 61]. 

In Ukraine, gender-responsive budgeting should be viewed as a type of administrative activ-
ity related to developing budgets of different levels. Various gender-responsive budget initiatives 
have been implemented for over a decade with the support of different international programmes 
and projects. This made it possible to gain domestic experience of the gender-based budget analy-
sis and integration of gender-based approaches into budgets and programmes of different levels 
[10, p.13]. 

It is important to build supportive networks among policy-makers, academics, civil society 
experts and regional and international organisations, to continue the promotion of the Council of 
Europe standards on women’s rights and gender equality. 

At national level, a range of actions to try to close the gender employment gap could be 
improved. For instance, in 2015, the UK Government introduced an obligation for every com-
pany with more than 250 employees to publish the difference between the average pay of their 
male and female employees. This is expected to increase pay transparency in large companies. 
Over 7 850 organisations, which together employ more than 11.2 million staff (40 % of the UK’s 
workforce), will be affected. In Portugal, two online tools for the analysis of the gender pay gap 
in companies were launched in 2015: a ’self assessment survey on equal pay between men and 
women in companies’ and a ’gender pay gap calculator’. These allow companies to quantify the 
actual pay gap between female and male employees, and awareness of this should enable them to 
tackle the underlying causes and close the gaps [11, p. 20]. 

Laws, policies, institutional mechanisms, co-operation with civil society and adequate 
funding are all necessary tools on the road to achieving real gender equality. 

Development of Strategy for Preventing and Combating Discrimination in Ukraine 2014-
2017 was inspired by Article 3(6) of the Law of Ukraine “On the Ukrainian Parliament 
Commissioner for Human Rights”, which names “prevention of any forms of discrimination in 
the enjoyment of rights and freedoms” as one of the purposes of the parliamentary control over 
the observance of human and citizen’s rights and freedoms, and by the Law of Ukraine “On 
Prevention and Combating Discrimination in Ukraine”, Article 10 of which grants the status of a 
national equality body to the Commissioner.

The Strategy envisages the following strategic objectives, the achievement of which 
will ensure proper control over compliance with the legal guarantees of equality and non-
discrimination and reduction in the number of human rights violations of members of minority 
groups: 1) compliance of the national legal framework and court case law on equality and non-
discrimination with international and European standards; 2) effective monitoring for public 
and private sector bodies’ compliance with equality and non-discrimination legal standards; 
3) effective response to incidents of individual and systemic discrimination and due redress; 
4) effective promotion of equality and non-discrimination by elucidating and raising awareness of 
the issue; 5) operation of strategic networks with relevant national and international stakeholders 
to promote equality and non-discrimination [12]. 

Ukraine is a countries with A status National Human Rights Institutions (in compliance with 
the Paris Principles) (as of August 2016) [13, p. 113]. 

In 1993, the United Nations General Assembly adopted a set of principles applicable to 
the establishment of national human rights institutions. Known as the “Paris Principles”, these 
have become the internationally accepted benchmark setting out core minimum standards for 
the role and functioning of such institutions. According to these principles, national human 
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rights institutions must: 1) be independent, and their independence must be guaranteed by either 
statutory law or constitutional provisions; 2) be pluralistic in their roles and memberships; 3) have 
as broad a mandate as possible; 4) have adequate powers of investigation; 5) be characterized by 
regular and effective functioning; 6) be adequately funded; 7) be accessible to the general public. 

Gender equality has been recognised not only as a fundamental human right but also as 
a critical economic challenge. Gender inequality undermines a number of development goals 
and reduces economic growth. Lowering discrimination against women, by increasing women’s 
opportunities and rights, would benefit all: closing gender gaps would improve women’s well-
being as well as increase countries’ monetary living standards.

The global economy would profit from greater parity between women and men. Huge 
economic gains would be made if women were able to fully develop their labour market potential. 
For example, if the female participation rates reached the male levels in 2030, the Organisation 
for Economic Co-operation and Development (OECD) gross domestic product (GDP) would 
increase by 12 percent. Italy would see the largest increase (with an annual GDP per capita 
growth rate of more than 1 percentage point) followed by the Czech Republic, Greece, Hungary, 
Luxembourg, Poland and the Slovak Republic [14, p. 18]. 

But convergence in intensity and forms of labour market participation also matters: closing 
the gender gap, in order to allow women to play the same role in labour markets as men, would 
add as much as USD 28 trillion (26 percent) to annual global GDP in 2025. Tackling gender 
occupational segregation, women’s overrepresentation in part-time jobs and the glass-ceiling 
could provide macroeconomic gains for ECA. The regions of Western Europe and of Eastern 
Europe and Central Asia would increase annual GDP by 23 percent, i.e. adding USD 5.5 trillion 
and USD 1.1 trillion to annual GDP in 2025, respectively [15]. 

Conclusions. A key requirement is the recognition by employers that women are a crucial 
segment of their workforce and that care responsibilities and the adaptations required to be able 
to reconcile them with work are not a ’women’s problem’ [16] but an area for action from which 
the workforce as a whole as well as employers can benefit. Employers’ support and openness 
to flexible arrangements are particularly important in relation to the implementation of flexible 
working and parental leave. 

Without an integrated support system that supports women with care responsibilities and 
their families in navigating transitions – for instance, between parental leave and a return to 
employment or between periods of informal care and employment – individual policies may fail 
to have their intended effect.

Thus, the implementation of these provisions will be effective within the framework forms of 
social dialogue that set forth in the Law of Ukraine “On Social Dialogue in Ukraine” 23.12.2010 
№ 2862-VI, namely: exchange of information, consultation, reconciliatory procedures, 
collective negotiations on conclusion of collective agreements. This social dialogue will lead to 
more sustainable results in promoting gender equality, monitoring of gender-sensitive policies.
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ПРОДВИЖЕНИЕ РАВЕНстВА НА РАБОЧЕМ МЕстЕ
Резюме
В статье подчеркивается важность учета гендерных аспектов при применении 

международных трудовых стандартов, поскольку это способствует обеспечению равно-
го доступа мужчин и женщин к льготам, устанавливаемые этими стандартами. В статье 
определяется равное вознаграждение, сверхурочная работа, продолжительность рабо-
чего дня, отпуск, льготы матерям и семейные обязанности, медицинское обслуживание, 
а также человеческое достоинство на работе – служат продвижению гендерного равен-
ства на рабочем месте.
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личные неимущественные трудовые права.
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ПРОсУВАННЯ РіВНОсті НА РОБОЧОМУ МісЦі
Резюме
У статті підкреслюється важливість врахування ґендерних аспектів при застосуван-

ні міжнародних трудових стандартів, оскільки це сприяє забезпеченню рівного доступу 
чоловіків та жінок до пільг, що встановлюються цими стандартами. У статті визнача-
ється рівна винагорода, надурочна робота, тривалість робочого дня, відпустка, пільги 
матерям і сімейні обов’язки, медичне обслуговування, а також людська гідність на ро-
боті – служать просуванню гендерної рівності на робочому місці.

Ключові слова: забезпечення рівних прав, ґендерна рівність, дискримінація, осо-
бисті немайнові трудові права.
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НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ сУДОВИЙ РОЗГЛЯД – ГАРАНтіЯ ДОсЯГНЕННЯ 
ОсНОВНИХ ЗАВДАНЬ ЦИВіЛЬНОГО сУДОЧИНстВА 

Досліджено одне із ключових завдань цивільного судочинства – неупереджений 
розгляд і вирішення цивільних справ. Проаналізовано існуючі в теорії цивільного про-
цесуального права погляди науковців на правову природу неупередженого судового 
розгляду цивільних справ. Розкрито гарантії досягнення неупередженого судочинства. 
Охарактеризовано чинне процесуальне законодавство та практику Європейського Суду, 
що регулюють питання незалежності та неупередженості суду.

Ключові слова: цивільне судочинство, неупереджений, процесуальний порядок.

Постановка проблеми. Україна проголошує, що людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека є найвищою соціальною цінністю. Права і свободи лю-
дини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції 
України), яка відповідає перед людиною за свою діяльність, а утвердження і забезпечення 
таких прав і свобод є її головним обов’язком. Інтереси суспільства, права і свободи люди-
ни можуть бути захищені лише справді незалежним і неупередженим судом, який діє на 
засадах верховенства права, законності, змагальності сторін. Здійснюючи правосуддя, суд 
захищає порушені, невизнані або оспорювані права, свободи чи інтереси фізичних осіб, 
права та інтереси юридичних осіб, інтереси держави. Судовий захист відбувається з до-
триманням цивільної процесуальної форми, оскільки суд та учасники цивільного процесу 
повинні діяти в установленому законом порядку, реалізуючи принципи цивільного проце-
суального права, спрямовані на досягнення мети та завдань цивільного судочинства. Саме 
тому завданням цивільного судочинства визначено справедливий, неупереджений та сво-
єчасний розгляд і вирішення цивільних справ [1, ст. 1]. Неупередженість є однією із голо-
вних ознак демократичної та правової держави. На превеликий жаль, судді часто вдаються 
до дій пов’язаних із їхнім упередженим ставленням до однієї чи обох сторін цивільного 
процесу. Тому виявлення та з’ясування особливостей, що підтверджують неупередженість 
судового розгляду залишається одним із актуальних завдань, що стоять перед судом під час 
розгляду та вирішення цивільної справи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення та дослідження питань стосовно 
завдань цивільного судочинства, а саме справедливий, неупереджений та своєчасний роз-
гляд і вирішення цивільних справ здійснювалося науковцями та вченими-процесуалістами 
такими як: В.В. Комаров, С.С. Бичкова, О.В. Гетманцев, Н.Ю. Сакара, С.В. Васильєв, 
М.М.  Ясинок, Т.В. Сахнова, Г.Л. Осокіна, Т.А. Цувіна, С.Я. Фурса, С.В. Щербак, 
Є.  Євграфова, Р. Ханова, Д. Притика, І.Л. Петрухін, В. Кравчук та ін. Адже завдання ци-
вільного судочинства служать засобом досягнення його ефективності, повинні поширю-
ватись на всі види проваджень в цивільному процесі та всі стадії розгляду і вирішення 
цивільних справ, що і призведе в майбутньому до ухвалення законного та обґрунтованого 
рішення. В свою чергу ефективність захисту порушених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів залежить від реалізації одного із завдань судочинства – неуперед-
жений розгляд цивільних справ. 

Мета статті – розкрити суть неупередженого судового розгляду як одного із завдань 
цивільного судочинства; дослідити гарантії, які забезпечують досягнення та реалізацію 
неупередженого розгляду та вирішення цивільних справ; проаналізувати законодавство, в 
якому містяться положення щодо неупередженого судового розгляду. 

Виклад основного матеріалу. Одним із найважливіших завдань цивільного судочин-
ства є неупереджений розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, 
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невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. Великим тлумачним словником сучасної української 
мови слово «неупереджений» тлумачиться як такий, що не має обманної, негативної, за-
здалегідь сформованої думки, упередження проти кого -, чого-небудь [2, 783]. Гарантія 
права на неупереджений розгляд та вирішення справ знайшла своє відображення і в нор-
мах національного законодавства, зокрема, в ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» (далі – Закон) вказується, що кожному гарантується захист його прав, свобод та 
інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним 
відповідно до закону. Окрім цього, в п.1 ч. 1 ст. 106 цього ж Закону містяться підстави 
дисциплінарної відповідальності за порушення вказаної норми. Постанова Пленуму ВСУ 
«Про застосування норм Цивільного процесуального кодексу України при розгляді справ 
у суді першої інстанції» від 12 червня 2009 року № 2 констатує, що при здійсненні пра-
восуддя у цивільних справах суд першої інстанції повинен забезпечувати їх справедли-
вий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення протягом розумного строку. Дана 
вимога знайшла своє офіційне закріплення і в міжнародно-правовому законодавстві. Так, 
Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року у 
п. 1 ст. 6 аналогічно закріпила право на справедливий, публічний розгляд справи в розум-
ний строк незалежним та неупередженим судом, створеним на підставі закону. У ст. 14 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, що кожний громадя-
нин має право при визначенні його прав та обов’язків у будь-якому цивільному процесі на 
справедливий та публічний розгляд справи компетентним, незалежним і неупередженим 
судом, створеним на основі закону. 

Як бачимо, всім суб’єктам цивільних процесуальних правовідносин гарантується су-
довий захист незалежним і неупередженим судом, який здійснює правосуддя. Судді при 
здійсненні правосуддя незалежні від будь-якого незаконного стороннього впливу з боку 
вищестоящих органів, інших гілок влади, від суддів вищих інстанцій, учасників цивільно-
го процесу та ін. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та 
на засадах верховенства права. Отже, неупередженість передбачає і незалежність суду при 
здійсненні правосуддя у цивільних справах і підкорення їх тільки Конституції і законам 
України. Гарантії самостійності судів і незалежності суддів визначаються Конституцією 
України в ст. 126, 129 та в ст. 6 і 48 Закону.

Самостійність судів та суддів є основною передумовою їх незалежності, об’єктивності 
та неупередженості. Неупереджений розгляд і вирішення справи повинен забезпечити пра-
вильний її розгляд незалежним судом. Суддя неупереджено здійснює судочинство, якщо 
буде дотримуватись цивільної процесуальної форми як певного процесуального порядку 
розгляду і вирішення цивільних справ, норм матеріального і процесуального законодав-
ства, правильно встановить всі обставини у справі і, встановивши спірні правовідноси-
ни, правильно обере норму матеріального права, що їх регулює. При цьому суд належ-
ним чином оцінює докази по справі за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на 
повному, всебічному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні. А це, в свою чергу, 
призводить до ухвалення законного і обґрунтованого рішення по справі, що робить неупе-
редженість судді гарантією справедливого вирішення спору. Прикладом порушення прин-
ципу незалежності судової влади є справа «Совтрансавто-Холдінг проти України» від 25 
липня 2002 року, де заявник наголошував на тому, що його справа не була розглянута спра-
ведливо та протягом розумного строку незалежним і безстороннім судом. Європейський 
Суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) звернув увагу на випадки втручання органів державної 
влади в судове провадження. Суд дійшов висновку, що втручання було таким, що супере-
чило поняттю «безсторонній і незалежний суд» в сенсі ст. 6 Конвенції [3]. 

Щодо вимоги про «неупередженість» суду, ЄСПЛ встановлює два критерії. По-
перше, орган, який розглядає справу, повинен бути безстороннім суб’єктивно, тобто жо-
ден його член не повинен мати будь-якої особистої заінтересованості або упередженості. 
Вважається, що суддя є неупередженим, якщо немає доказів, які б свідчили про протилеж-
не. По-друге, такий орган також має бути неупередженим з об’єктивного погляду, тобто він 
повинен надати достатні гарантії, які б виключали будь-які законні сумніви стосовно цього 
[4, 78]. Так, у справі «С. Науменко проти України» від 9 листопада 2004 року заявниця до-
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водила, що тривалість провадження у її справі не була «розумною»; крім того, скаржилася, 
на несправедливий судовий розгляд; відсутність неупередженості у судді під час перегляду 
справи у порядку нагляду та ін., внаслідок чого Європейський Суд визнав порушення ст. 6 
Конвенції при розгляді справи [3].

Неупередженість суду, виходячи з аналізу судової практики має бінарну природу, 
оскільки ЄСПЛ виділяє суб’єктивний та об’єктивний критерії останнього. Суб’єктивна не-
упередженість пов’язана із особою судді, з його особистими переконаннями. З цього боку 
судді повинні бути вільними від особистого упередженого ставлення до сторін. Об’єктивна 
неупередженість стосується структурних питань організації складу суду та полягає у від-
сутності будь яких законних сумнівів у тому, що її забезпечено і гарантовано судом. Для 
перевірки на об’єктивну неупередженість слід визначити, чи є факти, які не залежать від 
поведінки судді, що можуть змусити сумніватися у його неупередженості. Йдеться про ту 
довіру, яку суди у демократичному суспільстві повинні апріорно викликати в учасників 
цивільного процесу. Це означає, що процес відправлення правосуддя з точки зору сторон-
нього спостерігача має сприйматися як неупереджений, і у громадськості не повинно бути 
жодних сумнівів щодо цього [5, 107].

На думку І. Л. Петрухіна законодавство містить складну систему гарантій, покликаних 
забезпечити як об’єктивну, так і суб’єктивну неупередженість судді в процесі розгляду ним 
справи [6, 213-241].

В діючому цивільному процесуальному законодавстві гарантією для учасників проце-
су розгляду їх справи об’єктивним та безстороннім судом є інститут відводу, який поклика-
ний забезпечувати неупереджений розгляд цивільної справи, що сприятиме утвердженню 
правової держави, зміцненню законності, збільшення у громадян довіри до судів та ін. 
Так, ст. 20 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) передбачає 
підстави для відводу судді, якщо: 1) під час попереднього вирішення цієї справи він брав 
участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового 
засідання; 2) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи; 3) він є 
членом сім’ї або близьким родичем сторони або інших осіб, які беруть участь у справі; 
4) якщо є інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості судді; 
5) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною 
третьою статті 11-1 цього Кодексу.

Тобто, право на подання заяви про відвід судді від учасників процесу з підстав наяв-
ності у них сумнівів у його неупередженості та об’єктивності є однією з гарантій закон-
ності здійснення правосуддя. Окрім того, ЦПК України містить норму, яка також гарантує 
неупередженість здійснення правосуддя, запобігає в майбутньому скасуванню рішення 
суду з підстав незаконності складу суду при ухваленні судового рішення, зокрема ст. 22 
ЦПК України, в якій законодавець аналізує заяви про самовідвід суддів та процесуальний 
порядок їх подання. Дана норма знайшла своє закріплення і в Кодексі суддівської етики (ст. 
1, 15), де чітко зазначено, що «неупереджений розгляд справ є основним обов’язком суд-
ді, тому суд, у випадках передбачених процесуальним законодавством, має право заявити 
самовідвід», що робить такий відвід судді гарантією неупередженого судового розгляду та 
вирішення справи.

Окрім того, однією із засад законності, неупередженості судового розгляду є дотриман-
ня правил підсудності в цивільному судочинстві [7, 40] глава 1 ЦПК України, яка розгляда-
ється як сукупність цивільних справ, які підлягають розгляду і вирішенню по суті в даній 
конкретній ланці судової системи й у даному конкретному суді цієї ланки. Надзвичайно 
важливо з’ясувати, який саме загальний суд повинен розглядати дану справу по першій 
інстанції, тобто по суті. На жаль, на практиці мають місце випадки, коли справи розгляда-
ються з порушенням правил підсудності, або позивач свідомо звертається до потрібного 
йому суду, а суддя, не бачить такого порушення, а отже, справа розглядається неналежним 
судом. Тому судді слід при відкритті провадження у справі вирішувати питання дотри-
мання правил про підсудність позивачем і, безумовно відповідно до норм діючого зако-
нодавства реагувати на порушення даних правил, а також з особливою відповідальністю 
застосовувати норму ст. 116 ЦПК, в якій іде мова про порядок передачі справи до іншого 
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суду, оскільки реалізація цих вимог слугує забезпеченням компетентності та неупередже-
ності суду.

Аналіз чинного процесуального законодавства дозволяє дійти висновку, що неуперед-
женість суду найбільш повно проявляється у правилах оцінки доказів судом (ст. 212 ЦПК), 
а також у питаннях, які вирішує суд під час ухвалення судового рішення (ст. 214 ЦПК). 
Загалом суддям забезпечується свобода неупередженого вирішення судових справ відпо-
відно до їх внутрішнього переконання, яке ґрунтується на вимогах закону. Яскравим при-
кладом цього є справа «Олександр Волков проти України» від 9 січня 2013 року, в якій за-
явник скаржився на порушення його прав за Конвенцією, стверджуючи, що його справа не 
розглядалася «незалежним та безстороннім судом», «судом, встановленим законом», також 
він обґрунтовував, що рішення у його справі ухвалювались без здійснення належної оцін-
ки доказів, а важливі доводи, висунуті стороною захисту, не були належним чином роз-
глянуті. За результатами розгляду справи ЄСПЛ встановив порушення п. 1 ст. 6 Конвенції 
щодо неупередженості суду з огляду на об’єктивні та суб’єктивні критерії [3].

На наш погляд, судді при здійсненні правосуддя повинні дотримуватись крім вимог ді-
ючого цивільного процесуального законодавства і етичних норм. Оскільки етичні вимоги, 
норми і правила моралі повинні стати внутрішньою потребою і виражати внутрішнє пере-
конання кожного судді [8, 46]. Етично-психологічні якості судді сприяють всебічному і 
об’єктивному розгляду справ, спокійному, неупередженому ставленню до людей, поперед-
жають появу у нього негативних якостей – упередженості, жорстокості і т.д. Упередженість 
спричиняє за собою однобічність оцінки зібраних у справі доказів, упередженість поро-
джує судові помилки, оскільки припускає слідувати лише за фактами, які відповідають 
думці, що заздалегідь склалася [9, 384].

Складовими ефективного та неупередженого правосуддя є і матеріальна незалежність 
судді. Тобто належне економічне забезпечення судової влади є передумовою, яка безпо-
середньо впливатиме на якість здійснення правосуддя. Належне матеріальне та соціальне 
забезпечення є гарантією незалежності і неупередженості суддів. Право судді на належну 
суддівську винагороду є невід’ємним соціально-економічним правом людини. Саме тому 
міжнародні стандарти суддівської незалежності, аналіз положень Конституції України (ст. 
126), Закону (ст. 47) свідчать, що незалежність судді забезпечується, зокрема, його належ-
ним матеріальним і соціальним забезпеченням.

Заслуговує на увагу і позиція науковців та практиків стосовно такої гарантії неупе-
редженості судді як безстрокове обрання суддів [10, 119-126]. Обрання суддів на посаду 
безстроково розглядається ними як важлива гарантія їх незалежності. Саме це передбачає 
і нині діюча Конституція України, яка в ст. 126 закріпила положення, що суддя обіймає 
посаду безстроково. Адже до цього часу судді обиралися на посаду вперше Президентом 
України на п’ять років, і лише після спливу цього терміну ВРУ безстроково. Зауважимо, 
що справді безстрокове обрання на посаду судді нерозривно пов’язане з принципом неза-
лежності у здійсненні правосуддя. Обрання судді на посаду безстроково є виправданим, 
оскільки у судді не буде залежності від органів та осіб, які призначають їх на посаду, ор-
ганів виконавчої влади, усунеться політичний вплив та ін. Однак, для дисциплінування 
суддів є пропозиція проводити через певний період атестації для них, що дасть змогу 
з’ясувати якість здійснення судочинства ними, дотримання процесуального порядку роз-
гляду та вирішення цивільних справ, реалізацію принципів цивільного судочинства, рівень 
його кваліфікації тощо. Тому безстрокове обрання суддів є теж одним із чинників незалеж-
ності судді. Тривалий строк здійснення суддею повноважень є певним чином гарантією 
його неупередженості.

Висновки. Отже, неупереджений розгляд і вирішення цивільних справ є одним із фун-
даментальних завдань цивільного судочинства, неухильне дотримання якого сприятиме 
його законності, ефективності, підвищить авторитет судової влади, зміцнить віру громадян 
у чесність, незалежність, неупередженість і справедливість суду. Основними складовими 
неупередженого судового розгляду є: інститут відводу та самовідводу суддів; наявність 
правил щодо підсудності; правила оцінки та дослідження доказів; морально-етичні якості 
судді; матеріальне забезпечення діяльності суддів; безстрокове обрання суддів на посаду.
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сУДОПРОИЗВОДстВА
Резюме
Исследовано одно из ключевых заданий гражданского судопроизводства – непред-

взятое рассмотрение и решение гражданских дел. Проанализированы существующие в 
теории гражданского процессуального права взгляды ученых на правовую природу не-
предвзятого судебного рассмотрения гражданских дел. Раскрыты гарантии достижения 
непредвзятого судопроизводства. Охарактеризовано действующее процессуальное за-
конодательство и практика Европейского Суда, регулирующие вопросы независимости 
и непредвзятости.
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IMPARTIAL TRIAL – A GUARANTEE OF ACHIEVING THE MAIN 
OBJECTIVES OF CIVIL JUSTICE

Summary
In this article we have investigated one of the main tasks of the civil legal proceedings – 

impartial hearings and civil proceedings ruling. The scientists’ views on the legal nature that 
exist in the theory of civil procedural law are analyzed. We have also revealed the guarantees 
of impartial legal proceedings. Current procedural law and the European court’ practice that 
regulate the subject matter of independence and impartiality of the court are characterized in 
the article.
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сПіВВіДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ і ПРИНЦИПіВ 
КРИМіНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АПЕЛЯЦіЙНОМУ 

сУДОЧИНстВі
Статтю присвячено розгляду питань співвідношення між собою загальних умов та 

принципів кримінального провадження в апеляційній інстанції. Автор приходить до ви-
сновку, що, на відміну від принципів кримінального провадження в апеляційному судо-
чинстві, загальні умови кримінального провадження є лише необхідними обставинами, 
які роблять можливим звернення до суду апеляційної інстанції.

Ключові слова: апеляційне провадження, загальні умови, принципи, кримінальне 
провадження, суд. 

Постановка проблеми. В умовах реформування правової системи України однією 
з найбільш важливих проблем є вдосконалення кримінального судочинства. Прийняття 
Кримінального процесуального кодексу кілька років тому стало важливим кроком на 
шляху до гуманізації кримінального процесу України, його відповідності європейським 
стандартам у цій сфері. Також є важливими ті зміни, що були закріплені у законодавстві 
України завдяки реформуванню системи судочинства. У цьому контексті набуває особливої 
значущості саме апеляційний рівень розгляду справ, що передбачає можливість перегляду 
рішень, прийнятих за результатами розгляду кримінального провадження у суді першої 
інстанції. Водночас, здійснення апеляційної стадії розгляду провадження у кримінальному 
судочинстві обумовлено низкою загальних умов і ґрунтується на фундаментальних прин-
ципах, співвідношення між цими складовими є недостатньо вивченою проблемою для су-
часної юридичної науки. Це питання має і велике практичне значення, оскільки розкриває 
наявність обмежень для розгляду кримінального провадження в апеляційній стадії. 

Метою статті є розкриття співвідношення між загальними умовами та принципами 
кримінального провадження в апеляційному судочинстві.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. М.І. Бажанов, Ю.В. Баулін, Т.В. Вар фо ло-
меєва, В.І. Галаган, А.В. Гриненко, В.В. Городовенко, Ю.М. Грошевий, Т.Н. Добро вольська, 
В.Т. Маляренко, М.М. Михеєнко, О.О. Мохонько, В.Т. Нор, І.Я. Фойницький, В.П. Шибіко, 
М.Є. Шумило та багато інших. Водночас, у наш час не існує єдності погля дів на співвід-
ношення загальних умов та принципів кримінального провадження в апеляційному судо-
чинстві, тому є нагальна потреба, з огляду на практичну та теоретичну значущість, в до-
слідженнях в цієї сфері.

Виклад основного матеріалу. У механізмі забезпечення реалізації і захисту законних 
прав, свобод та інтересів особи в певних випадках недостатньо винесення рішення в суді 
першої інстанції як кінцевого та неоскаржуваного рішення у справі. Трапляється так, що в 
силу об’єктивних або ж суб’єктивних обставин, виноситься рішення, яке не є істинним для 
даних правовідносин. З метою дотримання та реалізації принципів кримінального процесу 
зокрема та засад судочинства в цілому, своєчасної перевірки рішень на законність, обґрун-
тованість та справедливість, законодавець закріпив процесуальний порядок оскар ження 
судових рішень, які не набрали законної сили. 

© О. Ю. Дидич, 2016
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І.Я. Фойницький під апеляцією розумів перегляд вищою інстанцією оскарженого 
неостаточного вироку нижчого суду, як за фактичними, так і юридичними підставами в 
межах поданої скарги [1, с. 471]. Апеляційна інстанція, що є схожою з першою, розглядає 
справу по суті й постановляє у ній свій вирок, який повністю замінює вирок нижчого суду, 
хоча за змістом він може бути однаковим з попереднім. З приводу повної зміни вироку, ця 
теза виглядає дещо застарілою, оскільки суд за наслідками розгляду апеляційної скарги 
має право залишити ухвалу або вирок без змін. 

В. Маринів вважає, що під апеляцією розуміють форму оскарження і перегляду судо-
вого рішення, яке не набрало законної сили, за фактичними обставинами, тобто це повтор-
ний розгляд справи по суті з можливістю винесення нового судового рішення. Виходячи з 
аналізу чинного законодавства та враховуючи наукові досягнення у цій сфері, В. Маринів  
вважає можливим виділення певних характерних рис апеляційного провадження в Україні: 
свобода оскарження судового рішення учасниками процесу; обмеженість можливості суду 
щодо погіршення становища засудженого або виправданого; неможливість скасування ви-
правдувального вироку лише з мотивів суттєвого порушення прав підсудного; можливість 
постановлення нового вироку [2, с. 185].

Прийняття Кримінального процесуального кодексу 2012 року не тільки стало потуж-
ним імпульсом для реформування усієї системи кримінального судочинства, його гумані-
зації, наближення до європейських стандартів у цій сфері, але й викликало гострі дискусії 
в науковому середовищі стосовно різноманітних аспектів цього єдиного кодифікованого 
нормативно-правового акта.

У контексті наближення до європейських стандартів у сфері кримінального судочин-
ства велике значення має та частина Кримінального процесуального кодексу, що закріплює 
фундаментальні засади кримінального провадження.

Формування правової держави, головне призначення якої полягає у гарантуванні прав, 
свобод і законних інтересів особи, неможливе без дотримання та послідовної реалізації у 
суспільному житті основоположних принципів.

Дослідження тієї частини законодавства, котра є фундаментальною для всієї галузі, з 
метою її систематизації та вдосконалення, є першочерговим завданням як для науковців, 
так і практиків. Це дає змогу розглянути систему принципів кримінального судочинства на 
тлі процесу реформування кримінального процесуального законодавства України, виявити 
загальну тенденцію розвитку, механізми трансформації усієї системи цінностей правової 
системи України, окреслити шляхи та засоби її вдосконалення.

Принципи складають основу побудови тієї чи іншої галузі права. Етимологія слова 
підкреслює первинність та фундаментальність правових норм, що відносяться до прин-
ципів: principo (з латини означає основа, початок). Принципи є відображенням правових 
ідей, теорій, підходів до праворозуміння, формування юридичної практики, правової куль-
тури. Саме тому їм приділяється велика увага як при дослідницькій роботі, так і під час 
законотворчої роботи. Усі положення кримінально-процесуального законодавства повинні 
ґрунтуватися, підпорядковуватись та відповідати принципам.

У цілому, наука виробила дуже багато визначень поняття «принцип», що дозволяє до-
сить широко його тлумачити, але за суттю кожне наукове пояснення визнає його основою, 
фундаментом, керівною ідеєю, внутрішнім переконанням, в залежності від предметного 
спрямування.

В науці кримінального процесу термін «принцип» набуває свого кримінально-проце-
суального забарвлення, пов’язується із вихідними ідеями науки, фундаментальними осно-
вами галузі права, внутрішнім переконанням уповноваженого суб’єкта на практиці і, як 
наслідок, нормативно прийнятим рішенням.

Щодо принципів кримінального процесу, то як зазначають М. І. Пашковський  та 
В. К.  Волошина, «принцип» (від лат. principium – початок, основа) є фундамент, основні 
засади, що містять найбільш загальні та істотні властивості кримінального процесу, втілені 
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у формі правових норм, порушення яких тягне незаконність процесуальних рішень і дій 
[3, с. 70].

Повертаючись до безпосередньої теми роботи, слід відзначити, що автором у попере-
дніх роботах вже було наведено систему принципів кримінального процесу, що реалізуєть-
ся в апеляційному провадженні. Припустимо можливою таку систему принципів кримі-
нального процесу, що реалізуються в апеляційному провадженні [4, с. 329]: 

1) загальноправові: а) принцип законності; б) принцип рівності громадян перед за-
коном і судом; в) принцип верховенства Конституції і законів; г) принцип недоторканості 
особи та житла; д) принцип охорони особистого життя громадян; ж) принцип таємниці 
листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень.

2) міжгалузеві принципи, що реалізуються в апеляційному провадженні: а) принцип 
здійснення правосуддя тільки судом; б) принцип незалежності суддів і підпорядкування 
їх тільки закону (ст. 129 Конституції України); в) принцип гласності і відкритого розгляду 
справ; г) принцип обґрунтованості прийнятих рішень.

3) галузеві принципи, що реалізуються в апеляційному провадженні – принципи кримі-
нального процесу, що реалізуються на всіх його стадіях: а) принцип публічності; б) прин-
цип забезпечення обвинуваченому права на захист; в) принцип презумпції невинуватості; 
г) принцип забезпечення доведеності вини.

4) специфічні принципи, що характерні тільки для судових стадій кримінального про-
цесу: а) змагальність і рівність сторін в суді; б) свобода пред’явлення в суді доказів і об-
ґрунтування їх переконливості; в) підтримання державного обвинувачення в суді проку-
рором; г) забезпечення вільного оскарження рішень суду; д) обов’язковість рішень суду.

На доктринальному рівні, крім зазначеного, до визначення принципів кримінального 
судочинства варто додати, що на етапі формування законодавства, принципи – це ідеї, а для 
того, щоб вони виконували свою роль, необхідне їх законодавче закріплення.

Принципи, що носять декларативний характер, мають велике правозастосовче значен-
ня, оскільки вони забезпечують правильне тлумачення норм, що особливо важливо для 
діючого КПК, який перенасичений протиріччями та прогалинами, а також визначають 
можливість застосування аналогії закону та в силу ст. 9 КПК – дозволяють застосовувати 
аналогію права [5].

За своєю суттю принципи є основоположними, базовими, фундаментальними, таки-
ми, що мають вищу юридичну силу серед інших кримінально-процесуальних норм. Усі 
інші норми мають відповідати принципам, випливати з них. Водночас, ті елементи про-
цесуальної діяльності, що залишилися поза увагою законодавця, уповноважений суб’єкт 
зобов’язаний вирішувати у відповідності з загальними засадами кримінального судочин-
ства.

Поряд із принципами кримінального провадження у кримінально – процесуальній лі-
тературі неодноразово порушувалося питання щодо загальних умов кримінального про-
вадження в апеляційному судочинстві.

Під поняттям «умова» в академічному тлумачному словнику української мови пропо-
нується розуміти необхідну обставину, яка робить можливим здійснення, створення, утво-
рення чого-небудь або сприяє чомусь [6, с. 442.]. На думку О.О. Козакова, під умовами 
судового розгляду кримінального провадження слід розуміти специфічні вимоги процесу-
ального характеру, які визначені законодавцем щодо порядку судового розгляду криміналь-
ного провадження [7, с. 167-168].

Як зазначає Н.Г. Муратова, загальними умовами апеляційного провадження можуть 
бути такі демократичні засади, як змагальність, принцип вільної оцінки доказів у дослі-
дженні обставин справи; рівність прав апеляційного суду та суду першої інстанції під час 
дослідження доказів; рішення апеляційним судом приймається самостійно без повернення 
справи на новий судовий розгляд; апеляційний суд визнає такими, що не мають юридичної 
сили, докази, отримані з порушенням закону [8, с. 294-295]. Як уявляється, ці положення 
складно визначити як загальні умови апеляційного провадження. Змагальність та принцип 
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вільної оцінки доказів є принципами кримінального процесу, що, виключає можливість їх 
визначення як загальних умов апеляційного провадження. Щодо інших сформульованих 
положень, то вони відображають властивості апеляційного провадження як форми пере-
вірки судових рішень, а не загальні умови цього провадження [9, с. 347-353].

Ми погоджуємося із думкою Н.В. Кіцен щодо визначення таких загальних умов апеля-
ційного провадження (за КПК України 2012 р.) як: 1) свобода оскарження судового рішен-
ня, що не набрало законної сили; 2) законність, обґрунтованість та справедливість судового 
рішення як предмет апеляційної перевірки; 3) межі апеляційного перегляду; 4) можливість 
безпосереднього дослідження доказів; 5) недопустимість «повороту до гіршого» (недопус-
тимість погіршення правового становища обвинуваченого, неповнолітнього, неосудного); 
6) забезпечення прав осіб, які беруть участь в апеляційній перевірці; 7) широкі повнова-
ження апеляційного суду [9, с. 347-353].

Висновки. Вважаємо, що стан розвитку кримінального законодавства України вимагає 
нормативного закріплення принципів кримінального судочинства як їх характерної озна-
ки. Підтвердження цього є те, що законодавець, у процесі кримінально-процесуальної ре-
форми, приймаючи у 2012 році Кримінальний процесуальний кодекс України, офіційно 
закріпивши засади кримінального судочинства, тим самим визначив характер вітчизня-
ного кримінального процесу, його спрямованість. Принципи є фундаментальними засада-
ми побудови всієї системи кримінального провадження, а їх текстуальне відображення в 
Кримінально-процесуальному кодексі є обов’язковим.

На етапі формування законодавства, принципи – це ідеї, а для того, щоб вони виконува-
ли свою роль, необхідне їх законодавче закріплення. Принципи, що носять декларативний 
характер, мають велике правозастосовче значення, оскільки вони забезпечують правильне 
тлумачення норм, що особливо важливо для діючого КПК, який перенасичений протиріч-
чями та прогалинами. На відміну від принципів кримінального провадження в апеляційно-
му судочинстві загальні умови кримінального провадження є лише необхідними обстави-
нами, які роблять можливим звернення до суду апеляційної інстанції.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы соотношения между общими услови-

ями и принципами уголовного производства в апелляционной инстанции. Автор при-
ходит к выводу о том, что, в отличие от принципов уголовного производства в апелля-
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОтИДіЇ КіБЕРЗЛОЧИНАМ
В статті визначено поняття «кіберзлочин», встановлено особливості правового ре-

гулювання протидії кіберзлочинам з урахуванням організаційних аспектів цієї проти-
дії, а також визначено основні організаційно-правові напрямки удосконалення протидії 
кіберзлочинності в Україні.

Ключові слова: кіберзлочин, протидія кіберзлочинам, кіберполіція.

Постановка проблеми. На сьогодні кіберзлочинність – це реальна глобальна загро-
за, яка може походити з будь-якої країни світу і виходити за межі конкретної юрисдикції 
на відміну від багатьох інших традиційних злочинів. Особливу занепокоєність викликає 
можливість розробки, застосування та розповсюдження інформаційної зброї, виникнення 
у зв’язку з цим інформаційних війн та кібертероризму, чиї негативні наслідки майже не 
передбачувані. Організація протидії цьому виду злочинності в Україні складалася трива-
лий час не досить ефективно що, в першу чергу, пов’язувалось з відсутністю необхідної 
законодавчої бази. Тому можна констатувати той факт, що раніше зазвичай не приділялося 
достатньої уваги цьому виду суспільно небезпечних злочинних діянь. І лише після того, 
коли, матеріальні збитки від вищевказаних діянь досягли таких розмірів, що стали різко 
виділятися на загальному рівні збитків від загально кримінальної злочинності, прийшов 
час, коли на цьому новому злочинному явищі зосереджено увагу, зроблено акцент.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для реалізації такої задачі потрібен аналіз 
конституційних положень комп’ютеризації суспільства, вивчення історії, зарубіжного до-
свіду і практики протидії кіберзлочинності. Цілеспрямований аналіз чинної законодавчої 
та нормативної бази, доступних літературних джерел показав, що окремі аспекти проблеми 
боротьби з кіберзлочинністю, або як її досить часто називають – комп’ютерною, вже роз-
глядаються в правовому та організаційному аспектах, але лише окремі її питання висвітлю-
вались у монографіях, наукових збірниках, навчально-методичних посібниках як вітчизня-
них, так і зарубіжних науковців, наприклад в роботах, Ю.М. Батуріна, Д.П. Біленчука, В.В. 
Вертузаєва, В.Б. Вєхова, О.Г. Волеводза, В.Д. Гавловського, В.М. Гуцалюка, В.В. Голубєва, 
А.М. Жодзишського, Р.А. Калюжного, В.В. Крилова, Б.А. Кормич, О.І. Котляревського, В.М. 
Машукова, П.М. Пака, М.І. Панова, В.В. Пивоварова, К.С. Скоромникова, Л.К. Терещенка, 
Б.С. Українцева та багатьох інших. Але велика кількість проблем протидії кіберзлочин-
ності, виходячи з фрагментарності їх аналізу, так і залишилася невирішеною (наприклад, 
організаційно-правова неврегульованість, недостатність інформаційного забезпечення). 

Метою статті є комплексний аналіз в правовому та організаційному аспектах найбільш 
актуальних і важливих питань протидії кіберзлочинам та визначення шляхів удосконалення 
цієї діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, щоб досить чітко визначити суть про-
блеми, для будь-якої науки цілком логічний підхід, коли всі дослідники конкретної пред-
метної галузі організують своє спілкування на основі термінів, які одноманітно розумі-
ються, і намагаються забезпечити деяку стабільність поняттєво-термінологічного апарата. 
Вітчизняні й зарубіжні наукові видання, фахівці в сфері протидії кіберзлочинам, засоби 
масової інформації оперують різними поняттями, які відзначають ті чи інші нові прояви 
кримінального характеру в комп’ютерній галузі.

Зустрічаються терміни «комп’ютерні злочини», «кіберзлочини», «інформаційні зло-
чини», «кібербандитизм». Розходження в термінології вказує не тільки на стурбованість 
суспільства новою погрозою, але і на відсутність повного розуміння суті цієї погрози. 

© Г. В. Форос, 2016
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Виникнення комп’ютерної індустрії, чия самостійність і перспектива розвитку цілком за-
лежать від точного регулювання правовідносин, захопило нашу країну в складний політич-
ний та економічний період і зажадало термінового регулювання виникаючих на її шляху 
проблем. Як відомо, правові механізми можуть бути включені і стають ефективними лише 
тоді, коли суспільні відносини, які підлягають регулюванню, на достатньому рівні стабі-
лізувалися.

На думку експертів ООН, які під комп’ютерною злочинністю розуміють «кіберзлочин-
ність» і визначають її так: «…охоплює будь-який злочин, який можна вчинити при допомо-
зі комп’ютерної системи або мережі, в межах комп’ютерної системи або мережі або проти 
комп’ютерної системи або мережі» [1, с. 424]. З вищевказаного можна зробити висновок 
що це поняття охоплює будь-який злочин, який може бути вчинений в електронному сере-
довищі. 

При цьому, згідно цих же даних, існує дві категорії кіберзлочинів: кіберзлочин у 
вузькому понятті (комп’ютерний злочин) – будь-яке протиправне діяння, яке вчиняється 
зав дяки електронним операціям, метою яких є подолання систем захисту комп’ютерних 
систем та даних, які в них оброблюються; кіберзлочин в широкому понятті (злочин, який 
пов’язаний з використанням комп’ютерів) – це будь-яке протиправне діяння, яке вчиняєть-
ся завдяки або у зв’язку з комп’ютерною системою або мережею; до складу таких злочинів 
відносяться незаконне зберігання, надання або розповсюдження інформації при допомозі 
комп’ютерної системи або мережі. 

Виходячи з вищенаведеного можна визначити, що під кіберзлочинністю слід розуміти 
будь-які протиправні дії, які спрямовані проти захисту системи даних завдяки електро-
нним операціям [2, с. 254]. 

Якщо говорити про національне законодавство, яке хоч якимось чином стосується цих 
питань, то слід звернути увагу на Закон України «Про основи національної безпеки» від 
19.06.2003 р., у якому визначено, що під комп’ютерною злочинністю та комп’ютерним те-
роризмом розуміється розголошення інформації, яка становить державну та іншу, перед-
бачену законом, таємницю, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави 
або спрямована на забезпечення потреб і національних інтересів суспільства й держави, 
а також намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення не-
достовірної, неповної або упередженої інформації. Проте слід розуміти, що комп’ютерний 
тероризм є лише одним із видів злочинів у сфері інформаційних технологій і об’єднувати 
його з більш загальним поняттям як-то кіберзлочинність є некоректним як із теоретичної, 
так і з практичної точки зору.

У 2005 р. Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність і таким чином, імпле-
ментувала положення міжнародного акта у вітчизняне законодавство. Зокрема, Конвенцією 
пропонується розмежування кіберзлочинів залежно від об’єкта правовідносин. Так, до 
злочинів проти конфіденційності, цілісності та доступності комп’ютерних даних і систем 
відносяться незаконний доступ, нелегальне перехоплення, втручання в дані, втручання в 
систему, зловживання пристроями; до злочинів, пов’язаних з комп’ютерами – підробка та 
шахрайство; до злочинів пов’язаних зі змістом – вироблення дитячої порнографії, пропо-
нування або надання доступу до дитячої порнографії, розповсюдження, передача, здобут-
тя дитячої порнографії за допомогою комп’ютерних і володіння дитячою порнографією 
в комп’ютерній системі чи на комп’ютерному носії інформації; до злочинів щодо пору-
шення авторських і суміжних прав – правопорушення, за які передбачено кримінальну 
відповідальність Паризьким актом від 24.07.1971 р. щодо Бернської Конвенції про захист 
літературних та художніх творів, Угодою про торгівельні аспекти прав інтелектуальної 
власності, Угодою ВОІВ про авторське право, Міжнародною Конвенцією про захист ви-
конавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Римська конвенція) і Угодою ВОІВ 
про виконання і фонограми за винятком будь-яких моральних прав, які надаються такими 
Конвенціями, у разі коли такі дії вчинені свідомо, у комерційних розмірах і за допомогою 
комп’ютерних систем. Проте, як відомо, українські правоохоронні органи майже не ви-
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користовують у своїй практиці міжнародні правові норми, тому говорити про перенесення 
міжнародних стандартів на вітчизняну практику боротьби з кіберзлочинністю передчасно.

В січні 2016 року Радою національної безпеки та оборони України було прийнято за 
основу Стратегію кібербезпеки України з урахуванням викликів, які стоять перед нашою 
державою: агресивних дій Російської Федерації, посилення тенденцій використання кі-
берпростору розвідувальними і спеціальними військовими структурами, терористами, 
криміналітетом [3]. 

Стратегія передбачає розвиток національної системи забезпечення захисту кіберп-
ростору, своєчасного виявлення та нейтралізації кіберзагроз, а також запобігання їм з 
урахуванням досвіду та практики країн НАТО і Євросоюзу. Крім того, в документі об-
говорені питання координації, взаємодії та розподілу повноважень між органами безпеки 
та оборони України у питаннях кібербезпеки, кіберзахисту та протидії кіберзлочинності. 
Метою стратегії є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 
використання в інтересах особистості, суспільства і держави. В документі підкреслюєть-
ся, що поряд з перевагами сучасного цифрового світу і розвитком інформаційних техно-
логій, вони можуть використовуватися для вчинення терористичних актів, у тому числі 
шляхом порушення штатних режимів роботи автоматизованих систем управління техно-
логічними процесами на об’єктах інфраструктури. Більше поширення одержує політич-
но мотивована діяльність у кіберпросторі у вигляді атак на урядові і приватні сайти в 
мережі Інтернет. «Економічна, науково-технічна, інформаційна сфера, сфера державного 
управління, оборонно-промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електрон-
них комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають все більш уразливими для 
розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб в кіберпросторі. Цьому сприяє 
широке, іноді домінуюче, присутність в інформаційній інфраструктурі України організа-
цій, груп, осіб, які прямо або побічно пов’язані з Російською Федерацією», – йдеться в 
концепції [3, ст. 14-23].

Стратегія передбачає комплекс заходів, пріоритетів та напрямів забезпечення кібербез-
пеки України, зокрема, створення і оперативну адаптацію державної політики, спрямова-
ної на розвиток кіберпростору і досягнення сумісності з відповідними стандартами ЄС і 
НАТО, формування конкурентного середовища у сфері електронних комунікацій, надання 
послуг із захисту інформації та кібернетичного захисту. 

Крім цього, Стратегія передбачає залучення експертного потенціалу наукових установ, 
професійних і громадських об’єднань до підготовки проектів концептуальних документів 
у цій сфері; підвищення цифрової грамотності громадян та культури безпеки поведінки в 
кіберпросторі; розвиток міжнародного співробітництва і підтримку міжнародних ініціатив 
у сфері кібербезпеки, в тому числі поглиблення співпраці України з ЄС і НАТО. Згідно з 
документом, основу національної системи кібербезпеки складуть Міністерство оборони, 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації, СБУ, Національна поліція, 
НБУ, розвідувальні органи.

Президент України Петро Порошенко 8 червня 2016 року, підписав Указ «Про Націо-
нальний координаційний центр кібербезпеки». Діяльність Центру дозволить забезпечити 
координацію суб’єктів національної безпеки і оборони України під час реалізації Стратегії 
кібербезпеки України, підвищити ефективність системи державного управління у форму-
вання та реалізації державної політики у сфері кібербезпеки. Підставою для розроблення 
зазначеного Положення є Указ Президента України від 15 березня 2016 року № 96, яким 
введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року 
«Про Стратегію кібербезпеки України» і затверджена Стратегія кібербезпеки України. 
Національний координаційний центр кібербезпеки є робочим органом РНБО. Серед осно-
вних завдань вказуються здійснення аналізу стану кібербезпеки; результатів проведення 
огляду національної системи кібербезпеки; стану готовності суб’єктів забезпечення кібер-
безпеки до виконання завдань з протидії кіберзагрозам; стану виконання вимог законодав-
ства щодо захисту від кіберзагроз державних електронних інформаційних ресурсів, інфор-
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мації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, а також критичної інформаційної 
інфраструктури; даних про кіберінцидентах щодо державних інформаційних ресурсів в 
інформаційно-телекомунікаційних системах та інше [4, 1-13].

Центр здійснює прогнозування і виявлення потенційних і реальних загроз у сфері кі-
бербезпеки України, а також оперативне інформаційно-аналітичне забезпечення РНБО з 
питань кібербезпеки. 

5 листопада 2015 року була створена нова Кіберполіція, як структурний підрозділ 
Національної поліції. Як вказує Міністр МВС Арсен Аваков: «Кіберполіція – ваш захист у 
віртуальному просторі і не лише!» Відтепер, користуючись Інтернетом та його можливос-
тями, ви зможете отримувати поліцейську допомогу в режимі реального часу [5]. 

Так, основна мета створення кіберполіції це – реформування та розвиток підрозділів 
МВС України, що забезпечить підготовку та функціонування висококваліфікованих фахів-
ців в експертних, оперативних та слідчих підрозділах поліції, задіяних у протидії кіберз-
лочинності, та здатних застосовувати на високому професійному рівні новітні технології в 
оперативно-службовій діяльності. 

Поетапне перетворення теперішньої моделі до новітнього органу правозахисного при-
значення, який за своїми технічними та професійними можливостями матиме змогу миттє-
вого реагування на кіберзлочини та кіберзагрози, а також, у відповідності до кращих світо-
вих стандартів проводитиме міжнародну співпрацю по знешкодженню транснаціональних 
злочинних угрупувань у даній сфері. 

До основних завдань кіберполіції відносять:
1. Реалізація державної політики у сфері протидії кіберзлочинності.
2. Протидія кіберзлочинам: 
У сфері використання платіжних систем: 

– скімінг (шимінг) – незаконне копіювання вмісту треків магнітної смуги (чі-
пів) банківських карток;

– кеш-трепінг – викрадення готівки з банкомату шляхом встановлення на ша-
тер банкомату спеціальної утримуючої накладки; 

– кардінг – незаконні фінансові операції з використанням платіжної картки або 
її реквізитів, що не ініційовані або не підтверджені її держателем; 

– несанкціоноване списання коштів з банківських рахунків за допомогою сис-
тем дистанційного банківського обслуговування. 

У сфері електронної комерції та господарської діяльності:
– фішинг – виманювання у користувачів Інтернету їх логінів та паролів до 

електронних гаманців, сервісів онлайн аукціонів, переказування або обміну 
валюти, тощо;

– онлайн шахрайство – заволодіння коштами громадян через інтернет-аукціони, 
інтернет-магазини, сайти та телекомунікаційні засоби зв’язку; 

У сфері інтелектуальної власності: 
– піратство – незаконне розповсюдження інтелектуальної власності в Інтернеті; 
– кардшарінг – надання незаконного доступу до перегляду супутникового та 

кабельного TV; 
У сфері інформаційної безпеки: 

– соціальна інженерія – технологія управління людьми в Інтернет просторі; 
– мальваре – створення та розповсюдження вірусів і шкідливого програмного 

забезпечення; 
– протиправний контент – контент, який пропагує екстремізм, тероризм, нарко-

манію, порнографію, культ жорстокості і насильства; 
– рефайлінг – незаконна підміна телефонного трафіку. 

3. Завчасне інформування населення про появу новітніх кіберзлочинів. 
4. Впровадження програмних засобів для систематизації та аналізу інформації про кі-

берінциденти, кіберзагрози та кіберзлочини. 
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5. Реагування на запити закордонних партнерів, що надходитимуть каналами 
Національної цілодобової мережі контактних пунктів. 

6. Участь у підвищенні кваліфікації працівників поліції щодо застосування комп’ю-
терних технологій у протидії злочинності. 

7. Участь у міжнародних операціях та співпраця в режимі реального часу. Забезпечення 
діяльності мережі контактних пунктів між 90 країнами світу.

Розглянувши основні засади протидії кіберзлочинам слід визначитися з напрямками 
та методами боротьби. Але визначити всі напрямки боротьби з даним видом злочинніс-
тю досить складно, що пов’язано з багатогранністю цього суспільно-небезпечного явища. 
Відзначимо лише два основні напрямки цієї боротьби.

До першого напрямку слід віднести запобігання кіберзлочинам, що передбачає: 
створення, сертифікацію, ліцензування і впровадження необхідних засобів технічного 
і програмного захисту інформації; створення спеціалізованих організаційних структур 
адміністрацій і служб комп’ютерної безпеки, завданням яких є забезпечення надійно-
го функціонування засобів захисту, генерації ключів і паролів, їхньої роздачі, контролю 
використання, заміни і знищення; підготовку кваліфікованих кадрів для правоохоронних 
органів.

Другий напрямок боротьби з кіберзлочинністю включає виявлення і припинення кі-
берзлочинів. У стадії вирішення перебуває проблема організації ефективної взаємодії всіх 
суб’єктів протидії кіберзлочинності.

Множинність суб’єктів боротьби з кіберзлочинністю передбачає багаторівневу коор-
динацію їхньої діяльності. Фахівці вказують, що необхідний диференційний підхід до ви-
значення задач, напрямків та оцінки результативності діяльності органів, які входять до 
загальної і спеціалізованої підсистеми боротьби зі злочинністю [6, с. 219]. При цьому важ-
ливе значення має їхня скоординована, узгоджена діяльність як між собою, так і всередині 
підсистем, наприклад між органами влади та управління, різними службами поліції. 

Висновки. Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що протидія кі-
берзлочинності складається з трьох напрямків діяльності: попередження кіберзлочинів, 
загальна організація боротьби з кіберзлочинністю та правоохоронна діяльність, спря-
мована саме на виявлення, припинення та розкриття кіберзлочинів, застосування захо-
дів кримінальної відповідальності і покарання стосовно осіб, які вчинили кіберзлочин. 
Попереджувальна діяльність, як одна із форм боротьби зі злочинністю, передбачає як за-
гальнодержавні заходи економічного, ідеологічного, правового і виховного характеру, так і 
спеціальні – організаційні, технічні, програмні та криптографічні заходи. 

Таким чином, стрімкий розвиток інформаційних технологій є причиною прогресу 
кіберзлочинності. Вже сьогодні шкода, завдана віртуальними злочинцями в Україні, оці-
нюється в десятки мільйонів гривень. Країна прагне до світового лідерства за кількістю 
кіберзагроз. Крім того, збільшилась кількість загроз для користувачів мобільних техноло-
гій. Проблема профілактики і стимулювання кіберзлочинності в Україні – це комплексна 
проблема. На сьогоднішній день закони повинні відповідати вимогам, що пред’являються 
сучасним рівнем розвитку технологій. Пріоритетним напрямком є також організація вза-
ємодії і координація зусиль правоохоронних органів, спецслужб, судової системи, забез-
печення їх необхідною матеріально-технічною базою. Сьогодні жодна держава не в змозі 
протистояти кіберзлочинності самостійно. Нагальною є необхідність активізації міжна-
родної співпраці в цій сфері.
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Резюме 
В статье рассмотрено понятие «киберпреступление», определены особенности пра-

вового регулирования противодействия киберпреступлениям с учетом организационных 
аспектов этого противодействия, а также определены основные организационно-
правовые направления усовершенствования противодействия киберпреступности в 
Украине. 
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LEGAL REGULATION OF THE COUNTERACTION TO CYBERCRIME
Summary 
The article deals with the concept of «cybercrime», features of legal regulation of 

counteraction to cybercrime are defined, the organizational aspects of the counter are taken into 
account, also the basic organizational and legal directions of improvement of counteraction to 
cybercrime in Ukraine are defined.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОсУДАРстВЕННЫХ ЗАКУПОК ПОсРЕДстВОМ тИПОВОГО 

ЗАКОНА ЮНсИтРАЛ
В статье исследуется проблема унификации национальных законодательств различ-

ных государств в сфере государственных закупок. Использование в национальном за-
конодательстве типовых законов ЮНСИТРАЛ способствует процессу сближения за-
конодательства различных государств в области государственных закупок, а также 
обеспечению прозрачности при проведении покупок для государственных нужд.

Ключевые слова: ЮНСИТРАЛ, государственные закупки, типовые законы, уни-
фикация, гармонизация.

Постановка проблемы. Комиссия Организации Объединенных Наций по праву меж-
дународной торговли (ЮНСИТРАЛ) была создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1966  го-
ду и приступила к деятельности в 1968 году. ЮНСИТРАЛ является основным органом 
системы ООН в области права международной торговли, основная задача которого состоит 
в содействии прогрессивной гармонизации и унификации права международной торговли, 
принятии конвенций и типовых законов, сотрудничестве с другими международными ор-
ганизациями, а также оказании технической помощи. Связано это в первую очередь с тем, 
что, создавая ЮНСИТРАЛ, Генеральная Ассамблея пришла к выводу, что одним из препят-
ствий на пути к развитию и расширению мировой торговли являются противоречия между 
законодательствами различных государств в сфере международной торговли.

Целью статьи является рассмотрение истории принятия, а также анализ Типового за-
кона ЮНСИТРАЛ и его роль в гармонизации законодательства.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы деятельности ЮНСИТРАЛ 
в контексте публичных закупок и, непосредственно, сам Типовой закон о публичных закуп-
ках активно освещались в работах таких авторов, как Сью Арроусмит, Роберт Андерсон, 
Хосе Анжело Эстрелло Фариа, Лили Цзян и других.

Изложение основного материала. ЮНСИТРАЛ была не первой международной орга-
низацией, занимавшейся вопросами гармонизации торгового и частного права. Среди них 
можно выделить Гаагскую конференцию по международному частному праву и Институт 
унификации частного права, а также неправительственные организации, подобные 
Международной торговой палате, которые начали функционировать задолго до создания 
ООН и ЮНСИТРАЛ. А первые признаки гармонизация можно проследить и в XIX столетии.

Разумеется, времена с тех пор изменились. Как утверждает Хосе Анжело Эстрелло 
Фариа, старший сотрудник по правовым вопросам Юридического управления ООН, 
одно из самых больших различий между нынешней гармонизацией и предшествующи-
ми более ранними попытками заключается в наличии в настоящее время целого ряда 
правительственных и деловых организаций, занимающихся этой работой [1]. Другой отли-
чительной чертой является широкий спектр инструментов, используемых для разработки и 
осуществления единых правил. Главной движущей силой международных усилий по гар-
монизации все также является повышение правовой определенности и предсказуемости. 
Более того, опыт взаимосвязи между правовой гармонизацией и экономикой также являет-
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ся существенным дополнительным аргументом в пользу гармонизации. В частности, это 
касается позитивной роли правовой гармонизации в снижении операционных издержек. 
Кроме того, благодаря тому, что поставщики отныне связаны похожими процедурами, за-
метно облегчается и стимулируется торговля по всему миру, и, следовательно, увеличива-
ется количество рабочих мест, и повышается заработная плата. Определенное содействие 
гармонизации также является дополнительным эффектом от заключения международных 
торговых соглашений о государственных закупках (основная цель которых – повышение 
прозрачности) в рамках Европейского Союза и ВТО, хотя следует отметить, что, по сути, 
эти соглашения не стремятся содействовать стандартизации. 

Что касается сферы государственных закупок, то гармонизация в данном ключе является 
эффективным инструментом создания унифицированного, стандартного документа, который 
становится неотъемлемой частью внутреннего законодательства страны. Такой подход особо 
актуален, когда государство в силу тех или иных причин не желает кардинально менять систе-
му государственных закупок.

Целью Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках изначально было со-
здание рекомендуемого образца, которым могли бы руководствоваться законодатели при 
написании собственных законов, посвященных государственным закупкам. Он призван 
обеспечить все основные процедуры и принципы для проведения различных видов про-
цедур закупок в национальной системе с целью достижения наиболее выгодной цены для 
налогоплательщика, а также во избежание злоупотреблений или коррупции. В частности, 
благодаря принятию Типового закона правила гармонизируются, создается определенный 
стандартный набор. Следовательно, уменьшается количество ошибок, а затем – и жалоб 
недовольных участников тендеров. Участники начинают лучше понимать конкурсные пра-
вила. В результате, процедуры закупок становятся более справедливыми и прозрачными, 
что в долгосрочной перспективе способствует процессу экономического роста. С другой 
стороны, основной целью Типового закона ЮНСИТРАЛ о публичных закупках для стран, 
стремящихся улучшить или реформировать систему государственных закупок, является 
увеличение международной торговли путем расширения гармонизации национальных 
процедур заключения контрактов.

История и анализ Типового закона о публичных закупках ЮНСИТРАЛ. Первоначальный 
Типовой закон о закупках товаров и работ Комиссии ООН по праву международной тор-
говли был принят в 1993 году. Принятие Типового закона ЮНСИТРАЛ было предпринято 
в ответ на тот факт, что в огромном количестве стран действующее законодательство, ре-
гулирующее государственные закупки, было недостаточным или устаревшим, что часто 
приводило к неэффективности самого процесса закупок, злоупотреблениям, а также не-
способности покупателя в лице государства получить качественные закупки в обмен на 
расходование крупных государственных средств.

Первоначальный вариант касался только товаров и работ. Однако новый Типовой закон, 
принятый в 1994 году, включал в себя также сферу услуг, которая была исключена из первона-
чального Типового закона с целью как можно быстрого принятия документа, охватывающего 
государственные закупки товаров и услуг.

«Хотя текст 1994 года был признан важным международным ориентиром в деле рефор-
мирования правового регулирования закупок, в 2004 году Комиссия согласилась с тем, что 
Типовой закон 1994 года может быть с пользой обновлен для учета новых видов практики, 
особенно тех из них, которые обусловлены использованием электронных сообщений при 
публичных закупках, и опыта, накопленного при использовании этого Типового закона в 
качестве основы реформирования законодательства» [2]. Были также и другие причины, 
как, например, необходимость улучшить положения относительно открытости и подотчет-
ности в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, которая вступила в силу в 
2005 г. [3]. В связи с этим, 1 июля 2011 года был принят новый, действующий Типовой 
закон о публичных закупках ЮНСИТРАЛ.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ дополняется комплексным инструментом – Руководством 
по внедрению, принятым 28 июня 2012 г. [4]. Цель этого пособия – предоставить осно-
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вания и объяснить принципы Типового закона ЮНСИТРАЛ, описать цели и предложить 
варианты его использования. Типовой закон и Руководство к нему очень часто исполь-
зуются в качестве инструментария для оценки законодательства по вопросам закупок по 
всему миру.

Документы, подготовленные ЮНСИТРАЛ, могут принять обязательный характер 
только после того, как определенное государство решило присоединиться к нему – путем 
имплементации во внутреннее законодательство. Однако важно понимать, что ни одно го-
сударство не обязано это делать. Таким образом, вся работа по гармонизации, проводимая 
ЮНСИТРАЛ, носит добровольный характер и в полной мере учитывает государственный 
суверенитет. Эта характеристика объясняет непрерывный и часто трудный поиск консен-
суса в работе ЮНСИТРАЛ, который опирается только на приемлемость своих текстов го-
сударствами для достижения широкого принятия.

Что касается самого Закона, то в нем можно выделить шесть основных задач, которые 
изложены в его преамбуле [5]:

a) обеспечение экономичности и эффективности; 
b) широкое участие поставщиков и подрядчиков в условиях, когда закупки, как общее 

правило, открыты для международного участия; 
c) обеспечение максимальной конкуренции; 
d) обеспечение справедливого, равного и беспристрастного режима; 
e) обеспечение объективности и беспристрастности процессов закупок и обществен-

ного доверия к нему; и 
f) содействие прозрачности.
Основным средством достижения этих целей является в первую очередь, как отмечает 

Руководство, применение прозрачности и конкуренции, а также объективности и недис-
криминации [6]. 

Прозрачность. Принцип прозрачности является центральным звеном любого закона, 
регулирующего сферу государственных закупок. В этом плане Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
не стал исключением. В соответствии с Типовым законом, все положения относительно 
распространения информации, связанной с государственными закупками, должны быть 
тесно переплетены с обязательным принципом прозрачности, которая проявляется в том, 
что вся информация, связанная с государственными закупками, должна быть доступна для 
общественности: опубликование уведомлений о присуждении контракта, широкое опубли-
кование приглашений принять участие в тендере и условий участия, определение критери-
ев оценки, а также их публикация в тендерной документации, раскрытие всем участникам 
существенной дополнительной информации, предоставленной в ходе закупок одному из 
участников, а также публикация окончательного срока предоставления тендерных заявок. 
Кроме того, определенная информация, касающаяся проведения конкретной закупки, 
должна быть доступна для общественности постфактум.

Важнейшей особенностью в этом отношении является требование о публикации всей 
информации, необходимой поставщикам для участия (которая часто может быть основопо-
лагающим фактором для потенциальных поставщиков принятия решения участвовать или 
нет) в самом начале процесса, то есть в приглашении к участию, в тендерной документации 
или их эквиваленте. Например, Типовой закон обязывает, чтобы в открытых торгах тендерная 
документация содержала следующую информацию: средства и формы коммуникации в за-
купках; инструкции для представления тендерных заявок (в том числе язык, сроки представ-
ления и продолжительность действия); детали предметов, подлежащих закупке (в том числе 
качественные характеристики и технические характеристики), временные рамки для подачи; 
квалификационные и оценочные критерии; как выразить и сформулировать тендерную цену, 
включая валюту; будут ли необходимые тендерные ценные бумаги; как может быть получена 
дополнительная информация об определенных разъяснениях (с подробной информацией о 
контактах закупающей организации) и предусмотрены ли встречи поставщиков; процедуры 
объявления тендера, право оспаривать решения о закупках, сохранение права отклонить все 
заявки и другие формальности и требования.
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Конкуренция. Заключение контрактов между поставщиками в условиях конкуренции, в 
частности выбор поставщика и установление условий договора, является крайне важным 
принципом, используемым для того, чтобы правительство получало самые выгодные усло-
вия (цена, качество), связанные с контрактом – относящиеся к товарам, работам и услугам. 
А это будет неизбежно происходить, так как давление конкуренции со стороны других 
фирм побуждает каждого участника выдвигать лучшее предложение, какое он только мо-
жет сделать, для того чтобы выиграть контракт. С точки зрения международной торговли, 
конкуренция в сфере государственных закупок может также способствовать улучшению 
функционированию международного рынка.

Сфера применения Типового закона достаточна широка. Она распространяется на все 
виды публичных закупок, включая закупки, связанные с обороной. Типовой закон так-
же предусматривает процедуры для стандартных закупок, срочных закупок или закупок 
в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, Типовой закон предполагает одни и те же требо-
вания независимо от того, в какой форме осуществляются публичные закупки: закупки, 
проводимые посредством бумажной документации, электронные закупки или закупки, 
проводимые с помощью каких-то новых видов технологий.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ предусматривает использование государственными за-
купающими организациями преимуществ от использования современных коммерческих 
приемов, таких как рамочные соглашения и электронные закупки, позволяет им получать 
максимальное соотношение цены и качества в сфере закупок.

В целом в Законе предусмотрен ряд методов закупок, в частности: открытые торги, тор-
ги с ограниченным участием, запрос котировок, запрос предложений без проведения пере-
говоров, двухэтапные торги, запрос предложений с проведением диалога; запрос предложе-
ний с проведением последовательных переговоров, конкурентные переговоры, электронный 
реверсивный аукцион, закупки из одного источника; и рамочные соглашения [7, ст. 33-35].

Несмотря на то, что государственная закупающая организация вольна сама принимать 
решения относительно того, что закупать и каким образом осуществлять закупки, такая сво-
бода действий имеет определенные ограничения, свойственные другим международным 
стандартам – например, стандартам, установленным Конвенцией ООН по борьбе с кор-
рупцией.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ предусматривает соответствие всех процедур жестким 
критериям прозрачности и требованиям стимулирования конкуренции и объективности. 
Абсолютно любое решение и действие, принятое в процессе осуществления закупок, может 
быть оспорено потенциальными поставщиками.

Таким образом, цель Типового закона состоит в том, чтобы предусмотреть все возможные 
процедуры, принципы, а также самые разнообразные обстоятельства в процессе осуществле-
ния государственных закупок. Однако стоит заметить, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ явля-
ется «рамочным» и, таким образом, так или иначе, не охватывает все правила и положения, 
необходимые для осуществления государственных закупок в том или ином государстве. В свя-
зи с этим законодательство государства, созданное или реформированное на основе Типового 
закона, должно вместе с подзаконными актами, другими нормативно-правовыми документа-
ми и инструментами стать частью целостной системы государственных закупок. Благодаря 
такому подходу будет создан необходимый потенциал для качественного осуществления 
государственных закупок.

Выводы. Практика показала, что Типовой закон стал образцом для реформирования 
и модернизации законодательства о государственных закупках. В тридцати государствах 
Типовой закон стал основой внутреннего законодательства. Более того, множество поло-
жений и принципов Типового закона ЮНСИТРАЛ были законодательно закреплены в еще 
большем количестве стран. Необходимость принятия Типового закона наиболее остро сто-
ит в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, где, как правило, слабое 
законодательство, регулирующее сферу государственных закупок. В связи с этим подавля-
ющее большинство присоединившихся к Типовому закону стран составляют африканские 
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и азиатские страны. Однако есть среди них и европейские страны, в частности: Беларусь, 
Россия и Украина.

Что касается Украины, то первым свидетельством реформирования отечественно-
го законодательства в соответствии с Типовым Законом ЮНСИТРАЛ о публичных за-
купках стало принятие в 2000 году Закона Украины «О закупке товаров, работ и услуг за 
государственные средства» [8]. С того времени Типовой закон ЮНСИТРАЛ становится 
важным ориентиром для украинских парламентариев.

Резюмируя, можно сделать вывод, что Типовой закон представляет собой замечательный 
пример гармонизации. Закон может быть гибко имплементирован в согласовании с пожела-
ниями и особенностями страны, при сохранении желаемых результатов. В случае же унифи-
кации, текст договора или конвенции принимается полностью, без возможности каких-либо 
отступлений из изменений.
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ЗАКУПіВЕЛЬ ЗА ДОПОМОГОЮ тИПОВОГО ЗАКОНУ ЮНсітРАЛ

Резюме
У статті досліджується проблема уніфікації національних законодавств різних 

держав у сфері державних закупівель з коротким оглядом історії прийняття типово-
го закону ЮНСІТРАЛ. Використання в національному законодавстві типових законів 
ЮНСІТРАЛ сприяє процесу зближення законодавства різних держав в області держав-
них закупівель, а також забезпечення прозорості та конкуренції при проведенні закупі-
вель для державних потреб.
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HARMONIZATION OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC 
PROCUREMENT THROUGH THE UNCITRAL MODEL LAW
Summary
The article examines the problem of the unification of the national legislation of the vari-

ous states in the field of public procurement with a short review of a history of adoption of 
UNCITRAL model laws. The use of the national legislation of the UNCITRAL model laws 
promotes the process of approximation of legislation of the various states in the field of pub-
lic procurement and transparency and competition in conducting purchases for government 
needs.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВіДПОВіДАЛЬНОсті ПЕРЕВіЗНИКА 
ЗА ДОГОВОРОМ МіЖНАРОДНОГО МОРсЬКОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПАсАЖИРА тА БАГАЖУ
У статті розглядаються особливості цивільно-правового регулювання відповідаль-

ності перевізника за договором міжнародного перевезення пасажира та багажу мор-
ським транспортом на національному та міжнародному рівнях. Виявлено ряд недоліків 
законодавчого закріплення підстав та меж відповідальності перевізника за досліджува-
ним договором в Україні.

Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, договір перевезення, переве-
зення пасажирів і багажу, морський транспорт.

Постановка проблеми. Невпинне та прогресивне поглиблення співпраці між економі-
ками розвинутих держав призводить до прискорення інтеграційних процесів у всіх сферах 
господарювання та надання послуг. Не є винятком у цьому процесі і транс портна сфера, 
яка наразі характеризується високим інфраструктурним розвитком, збільшенням обсягів 
пасажирообігу та зростом кількості напрямів перевезень. Сьогодні значна кількість паса-
жирських перевезень припадає на морський транспорт. Такі перевезення опосередковані 
договором міжнародного перевезення пасажира та багажу морським транспортом, у якому 
пріоритетними виступають питання безпеки пасажирів і збереження їх майна до кінця дії 
укладеного договору. Проблема відповідальності морського перевізника досі залишається 
доволі складною і недостатньо дослідженою. Це підтверджується тим фактом, що межі від-
повідальності транспортних організацій мають зворотний вплив на інтереси пасажирів – 
чим вище відповідальність перевізника, тим впевненіше почуваються пасажири, і навпа-
ки. Тому міжнародні та національні правові акти, які регулюють питання відповідальності 
перевізника мають забезпечувати рішення двох важливих завдань: по-перше, гарантувати 
достатній захист особам, тобто пасажирам, які користуються послугами морського тран-
спорту; по-друге, стимулювати морських перевізників до належної організації безпечного 
транспортного процесу і не породжувати надмірних бюрократичних труднощів, які мо-
жуть поставити під загрозу нормальне функціонування транспортних ліній країн, що пере-
живають економічні труднощі. Саме тому необхідність детального та всебічного наукового 
вивчення питань відповідальності перевізника у разі завдання збитків або шкоди здоров’ю 
пасажирів, меж та процесуальних особливостей її застосування зумовлює актуальність об-
раної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначимо, що проблема цивільно-правової 
відповідальності в транспортних зобов’язаннях в силу своєї   практичної значущості 
досить широко представлена   у вітчизняній і зарубіжній юридичній літературі. Питанням 
застосування несприятливих майнових наслідків до учасників відносин з перевезення 
присвячені роботи багатьох видатних вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів, серед 
яких: М.І. Брагінський, В.В. Витрянский, В.А. Егіазаров, А.К. Жудро, В.В. Залеський, 
Г.Г.  Іванов, О.С. Іоффе, А.С. Касаткін, Б. Крогер, В. Ліндсей, М.Н. Миколаєв, Г.П. Савічев, 
П.Д. Самойлович, М.А. Сергеєва, М. А. Тарасов, В. Тетлі, С. Хадден-Кейв, M.E. Ходунова, 
Ш.Х. Цитович, Х.И. Шварц, Г.Ф. Шершеневич і багато інших.

Однак, незважаючи на повноту і різнобічність доктринального освітлення загальних 
питань відповідальності транспортних організацій, у вітчизняній юридичній літературі за-
лишилися певні прогалини у сфері вивчення проблеми вужчого характеру, а саме – відпо-
відальності перевізника за договором морського перевезення пасажира та багажу. Наразі 
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недостатньо розробленими є, наприклад, питання визначення вичерпного переліку підстав 
відповідальності перевізника у відповідності до міжнародного «конвенційного» законо-
давства, незрозумілим залишається питання визначення меж цивільно-правової відпові-
дальності, недостатньо повно розглянуті процесуальні особливості притягнення представ-
ників транспортних організацій до відповідальності тощо. 

Мета статті. Це дослідження присвячене вивченню та аналізу особливостей 
цивільно-правової відповідальності перевізника за договором міжнародного перевезення 
пасажира та багажу морським транспортом з метою: визначення цивільно-правових основ 
накладення відповідальності на морського перевізника та їх законних підстав, а також 
виявлення недоліків досліджуваного інституту на основі порівняння норм міжнародних 
документів та національного законодавства України.

Виклад основного матеріалу. У системі правової регламентації договору перевезення 
пасажирів та багажу взагалі і договору морського перевезення пасажирів та багажу зокре-
ма в літературі прийнято виділяти три рівня правового регулювання: по-перше, регулю-
вання відповідних відносин Цивільним кодексом України (далі – ЦК України), по-друге, 
прийнятими відповідно до ЦК України транспортними статутами та кодексами і, наре-
шті, – правилами перевезень пасажирів і багажу, які приймаються центральним органом 
виконавчої влади в сфері транспорту. Вочевидь, зазначений перелік можна доповнити між-
народними договорами України, які відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України є складо-
вою частиною її правової системи [1, ст. 9]. Україна бере участь в багатьох багатосторонніх 
і двосторонніх угодах (конвенціях), що мають безпосереднє відношення до договору пере-
везення, тому роль зазначеного джерела важко переоцінити.

В українському законодавстві провідними нормативно-правовими актами, які здій-
снюють правове регулювання підстав та меж відповідальності перевізника за договором 
перевезення пасажира та багажу морським транспортом, є ЦК України та КТМ України. 
ЦК України містить загальний порядок регулювання договорів перевезення пасажиру та 
багажу, проте, не враховує властиві кожному виду транспорту специфічні особливості. До 
таких особливостей можна віднести не тільки технічні вимоги до окремих видів транспор-
ту (наприклад, морехідність пасажирського судна), але і низку вимог до безпосереднього 
процесу перевезення та забезпечення заходів безпеки пасажирів, які закріплені у спеціаль-
них підзаконних нормативних актах. 

Отже, питання укладення та регулювання договору перевезення пасажира та багажу 
безпосередньо морським транспортом на національному рівні висвітлює КТМ України. 
Глава 3 КТМ України «Договір морського перевезення пасажира» більш розгорнуто окрес-
лює та конкретизує межі відповідальності пасажира та перевізника. 

З урахуванням того факту, що морські перевезення пасажирів часто здійснюються у 
міжнародному сполученні, велика роль у правовому регулюванні досліджуваного догово-
ру належить міжнародно-правовим актам, тобто має місце міжнародно-правова уніфікація 
норм у формі міжнародної конвенції. Професор О.М. Садіков, розглядаючи питання про 
правове регулювання міжнародних морських перевезень пасажирів, зазначає: «На відміну 
від вантажних сполучень правове регулювання міжнародних перевезень пасажирів і бага-
жу морем склалося пізніше, є менш розробленим і більш диференційованим». На думку 
вченого, міжнародні угоди про перевезення пасажирів морем з’явилися не так давно, рати-
фіковані невеликим числом країн, мають загальний характер і регламентують лише осно-
вні умови пасажирських перевезень. Таку ситуацію вчений пояснював кількома фактора-
ми, до яких можна віднести: випереджаючий розвиток міждержавних перевезень вантажів 
у порівнянні з пасажирськими; простота організації пасажирських повідомлень у порів-
нянні з вантажними шляхами; наявність особливостей в умовах здійснення пасажирських 
перевезень в окремих країнах [2, с. 237]. Дійсно, наразі становище в області нормування 
договору міжнародного морського перевезення пасажирів змінилося мало: продовжують 
діяти багатосторонні угоди, прийняті в сімдесятих роках минулого століття; переважна 
більшість розвинутих морських країн досить не прийняла протоколи змін конвенцій у сфе-
рі відповідальності морського перевізника; зберігаються істотні відмінності в правовій ре-
гламентації досліджуваного договору в різних зарубіжних країнах і т.д.
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Ключовим міжнародно-правовим документом, який регулює договір міжнародно-
го перевезення пасажира та багажу морським транспортом, є розроблена Міжнародною 
морською організацією (IMO) Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та 
багажу 1974 року (далі – Афінська конвенція 1974 року) у редакції Лондонських протоко-
лів 1976, 1990 та 2002 років. Україна приєдналася до неї у 1994 році, ратифікував тільки 
Протокол 1976 року [3, с. 14]. Фактично, переважна кількість норм КТМ України відпо-
відає основним принципам, які закладені у Афінській конвенції 1974 року. Отже, незважа-
ючи на те, що до предмету регулювання Афінської конвенції 1974 року входять відносини, 
що виникають при міжнародних перевезеннях пасажирів та багажу, вітчизняні законодавці 
визнали можливим застосувати встановлені в ній правила до відносин, що входять в сферу 
застосування актів внутрішнього законодавства. Це свідчить про прагнення розробників 
КТМ України зблизити національну правову систему з існуючими в області морських пе-
ревезень міжнародними стандартами. 

Крім Афінської конвенції 1974 року до числа міжнародних угод, що регулюють договір 
перевезення пасажирів морським транспортом, відноситься також Конвенція про обме-
ження відповідальності за морським вимогам 1976 року (далі – Конвенція 1976 року) та 
Протокол змін до неї 1996 року, які Україна також ратифікувала [4]. Розробники зазначеної 
Конвенції 1976 року в якості мети її створення передбачили встановлення за допомогою 
угоди певних спільних правил про обмеження відповідальності за морськими вимогами 
[5, с. 71], які також містяться в Афінській конвенції 1974 року. Перш за все, необхідно від-
значити, що Афінська конвенція 1974 року носить більш спеціальний характер, оскільки 
предметом її регулювання виступає відповідальність перевізника, заснована на порушенні 
зобов’язань, що випливають тільки з договору морського перевезення пасажирів. У той 
же час відповідно до п. 1 ст. 2 Конвенції 1976 року вимоги, що становлять предмет даної 
міжнародної угоди, підпадають під обмеження відповідальності незалежно від підстави їх 
виникнення, а, отже, за своєю юридичною природою можуть мати як договірний, так і по-
задоговірний характер. До числа відмінностей розглянутих міжнародних угод також слід 
віднести те, що Афінська конвенція 1974 року не тільки встановлює межі відповідальності 
перевізника за ті чи інші порушення договірних зобов’язань, а й регламентує підстави і 
умови настання такої відповідальності, в той час як Конвенція 1976 року вказані питання 
залишає за рамками свого правового регулювання.

Важливо зазначити, що вказані нормативно-правові акти презумують наявність вини 
перевізника для можливості настання його відповідальності. ЦК України в Главі 64 перед-
бачає підстави відповідальності перевізника. Варто додати, що тотожні за змістом підстави 
відповідальності перевізника містяться і в КТМ України, але вони скорочено викладені в 
одній статті [6, ст. 193]. Отже, до підстав цивільно-правової відповідальності перевізника 
за договором перевезення пасажира та багажу морським транспортом закон відносить: по-
рушення зобов’язання, що випливають з договору перевезення [7, ст. 920]; затримку від-
правлення пасажира за порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення 
[7, ст. 922] (вказана підстава за невідомих причин взагалі відсутня у КТМ України, у той 
час як ЦК України чітко вказує на зобов’язання перевізника у вказаному випадку сплатити 
штраф пасажиру у разі, якщо він не доведе, що ці порушення сталися внаслідок непе-
реборної сили, усунення несправності транспортного засобу, яка загрожувала життю або 
здоров’ю пасажирів, або інших обставин, що не залежали від перевізника); втрату, нестачу, 
псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти [7, ст. 924] (ця підстава також закрі-
плена у ч. 2 ст. 193 КТМ України і покладає матеріальну відповідальність на перевізника, 
якщо він не доведе, що нестача, пошкодження або прострочення в доставці сталися не з 
його вини. Однак ЦК України чітко вказує часові обмеження відповідальності перевізника 
у цьому випадку, наприклад, з моменту прийняття вантажу, багажу, пошти до перевезення 
та до видачі одержувачеві); шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або 
смертю пасажира [7, ст. 928] (ЦК України у вказаному випадку відсилає до положень Глави 
82 у питанні відшкодування шкоди, а КТМ України передбачає настання відповідальності 
перевізника лише за умов, якщо подія, внаслідок якої було заподіяно шкоду, сталася під 
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час перевезення і була наслідком вини або недбалості перевізника, його працівників, аген-
тів, які діють у межах своїх службових обов’язків). Слід звернути увагу на те, що за нор-
мами Афінської конвенції 1974 року вина і недбалість перевізника, його службовців або 
агентів, що діяли в межах їх службових обов’язків, передбачається, оскільки не доведено 
протилежне, якщо смерть або тілесні ушкодження пасажира або втрата або пошкодження 
каютного багажу сталися в результаті або у зв’язку з аварією корабля, зіткненням, посад-
кою на мілину, вибухом чи пожежею або недоліками судна. Таким чином, ми бачимо, що 
міжнародний акт, на відміну від національно-правових джерел, чітко окреслив часові межі 
здійснення подій, які потягнуть за собою відповідальність перевізника.

Також необхідно зазначити, що пункт 6 статті 193 КТМ України передбачає відпові-
дальність перевізника за невиконання обов’язку перевірити перед початком міжнародного 
морського перевезення пасажира наявність у нього документів, необхідних для в’їзду до 
держави прямування, транзиту, що призвело до перевезення чи спроби перевезення паса-
жира через державний кордон України без необхідних документів. Ведення такої норми, 
можливо, пов’язане з посиленням заходів митного та прикордонного контролю та забез-
печення легального процесу перетину державного кордону. 

В юридичній літературі відкритим залишається питання про підстави відповідальності 
перевізника за невиконання або неналежне виконання ним своїх зобов’язань, які випли-
вають з договору морського перевезення пасажира та багажу. Безсумнівно, на морському 
перевізнику, так само як і на інших організаціях, що здійснюють транспортування паса-
жирів, крім основного обов’язку – доставити пасажира і його багаж у пункт призначен-
ня – лежить обов’язок надати контрагенту складний комплекс послуг, які б забезпечили 
безпечні та комфортні умови перевезення. Тому це питання повинно бути детально ви-
світлено на національному рівні будь-якої держави, яка володіє пасажирським флотом. 
Наразі в Україні діє Статут внутрішнього водного транспорту Союзу РСР від 16 жовтня 
1955 року. Безумовно, даний документ застарів і не відповідає сучасним економічним і тех-
нічним умовам експлуатації пасажирських суден. Міністерством інфраструктури України 
був підготовлений Проект Закону України «Про внутрішній транспорт», який був опри-
люднений 12 травня 2015 року та в даний момент знаходиться на розгляді Верховної Ради 
України. Однак, по-перше, дія даного документа поширюється виключно на регулювання 
каботажних перевезень пасажира, не враховуючи особливостей міжнародних переміщень. 
По-друге, розглянутий закон буде поширювати свою дію виключно на регулювання суд-
ноплавства внутрішніх водних шляхів. Таким чином, в Україні сьогодні не існує спеціаль-
ного підзаконного нормативного акту, який б регламентував перелік та зміст послуг, які 
мають бути надані пасажиру при здійсненні морського перевезення.

У свою чергу, КТМ України взагалі не передбачає такої підстави відповідальності 
морського перевізника як порушення зобов’язань, що випливають з договору перевезення 
пасажира та багажу. Це, безумовно, є недоліком правового регулювання інституту відпові-
дальності перевізника (це стосується як каботажних морських перевезень, так і перевезень 
у міжнародному сполученні), а також має прямий вплив на якість послуг, які надаються 
пасажирам під час морського перевезення. Крім того, слід вказати на відсутність у націо-
нальному законодавстві таких підстав відповідальності морського перевізника, як скасу-
вання передбаченого розкладом рейсу; ненадання раніше оголошених послуг пасажирові, 
який перебуває на борту морського пасажирського судна; перевезення пасажирів на судні, 
яке знаходиться в неморехідному стані. Внаслідок цього можна говорити про необхідність 
розширення підстав відповідальності перевізника за договором перевезення пасажира та 
багажу морським транспортом з метою уникнення можливих ускладнень і суперечностей 
в процесі розгляду справ про відповідальність перевізника.

Для транспортних зобов’язань у сфері перевезення пасажирів морським транспортом 
характерний також інститут загального обмеження відповідальності, суть якого полягає 
в тому, що граничний розмір майнових санкцій, що накладаються на перевізника, розра-
ховується виходячи з сукупності вимог, що пред’являються його контрагентами з однієї 
події. У статті 7 Афінської конвенції 1974 року закріплено, що відповідальність переві-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА    24’2016180

зника в разі смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження ні в якому разі 
не повинна перевищувати 700 000 франків Пуанкаре щодо перевезення в цілому. Якщо 
відповідно до закону країни суду, який розглядає справу, шкода відшкодовується у формі 
періодичних платежів, відповідна загальна сума цих платежів не повинна перевищувати 
зазначену межу. Однак в законодавстві будь-якої держави-учасника для перевізників, що 
належать до такої держави, може бути встановлений більш висока межа відповідальності. 
Таким чином, перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю 
пасажира, тільки в тому випадку, якщо така шкода заподіяна під час перевезення, причому 
тягар доведення цієї обставини, а також розміру збитку лежить на позивачі.

Зі змістовної точки зору Протокол 1976 року до Афінської конвенції 1974 року направ-
лений на зміну розрахункової одиниці, які необхідні для обчислення меж відповідальності 
перевізника. Одиниця, яка використовувалася для цієї мети раніше – золотий франк, або 
франк Пуанкаре (представляє собою одиницю, відповідну шістдесяти п’яти з половиною 
міліграмам золота проби дев’ятсот тисячних) – був замінений одиницею спеціального пра-
ва запозичення (далі – СПЗ) [8, с. 803]. Застосування даної розрахункової одиниці передба-
чено і у внутрішньому законодавстві України, зокрема в ст. 9 КТМ України. А.С. Касаткіна 
пояснює, що одиниця спеціального права запозичення Міжнародного валютного фонду є 
валютним кошиком, що складається з валют п’яти держав. Питома вага валюти в кошику 
визначається з урахуванням частки країни в міжнародній торгівлі (для долара США бе-
реться до уваги і його питома вага в міжнародних розрахунках). Перегляд питомої ваги 
валют здійснюється кожні п’ять років. З 1 січня 2001 року вага валют в кошику СПЗ (у 
відсотках) незмінна і становить: долар США – 45; японська ієна -15; фунт стерлінгів -11; 
євро – 29. Обчислення курсу СПЗ по відношенню до долара США здійснюється МВФ що-
дня шляхом підсумовування вартості валют в доларах, ґрунтуючись на ринковій вартості 
валют, що входять у кошик. [9, с. 98].

Другий Протокол про зміну Афінської конвенції 1974 року був прийнятий 29 березня 
1990 року (далі – Протокол 1990 року) в Лондоні на міжнародній конференції, скликаній 
Міжнародною морською організацією (ІМО). Ф. Берлінг’єрі серед причин, що зумовили 
прийняття Протоколу 1990 року, називає «незадоволеність граничними сумами, передба-
ченими в Афінській конвенції, їх знецінення в результаті інфляційних процесів». Автор 
стверджує, що деякі держави з моменту прийняття Афінської конвенції 1974 року розгля-
дали встановлені в ній граничні суми відповідальності як занадто низькі, що стало пере-
шкодою для їх приєднання до Афінської конвенції. Так, скандинавські країни застосовують 
відповідно до свого національного законодавства вищі межі відповідальності за шкоду, 
заподіяну особі пасажира, його транспортному засобу чи іншому багажу. Автор звертає 
увагу, що, зокрема, в Данії діють межі більш ніж в два рази перевищують конвенційні, а на 
практиці навіть держави, які беруть участь в Конвенції, застосовують межі, вище конвен-
ційних [10, s. 260]. Така думка вважається нам цілком обґрунтованою, на її підтвердження 
можна навести наступний приклад: Великобританія при відшкодуванні шкоди потерпілим 
при аварії порома «Herald of Free Enterprise» застосувала щодо відшкодування особистої 
шкоди межі в два рази вищі конвенційних [11]. Можна припустити, що в основі такої прак-
тики лежить зниження реальної вартості відшкодування у зв’язку з інфляцією.

В результаті численних дискусій під час обговорення майбутніх змін у межах відпо-
відальності морського перевізника було прийнято компромісне рішення. Так, відповідно 
до ст. 7 Афінської конвенції 1974 року, зміненої Протоколом 1990 року, відповідальність 
перевізника в разі смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження ні в якому 
разі не повинна перевищувати 175 000 розрахункових одиниць у відношенні перевезення 
в цілому; за втрату або пошкодження каютного багажу – 1800 розрахункових одиниць на 
пасажира щодо перевезення в цілому; за втрату або пошкодження автомашин, включаючи 
весь багаж, що перевозиться в машині або на ній, – 10 000 розрахункових одиниць за авто-
машину щодо перевезення в цілому; за втрату або пошкодження іншого багажу – 2700 роз-
рахункових одиниць на пасажира у відношенні перевезення в цілому [12]. Як ми бачимо, 
хоча Україною Протокол 1990 року ратифікований не був, його положення знайшли відо-
браження у ст. 194 КТМ України. 
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Третій Протокол про зміну Афінської конвенції 1974 року був прийнятий 1 листопа-
да 2002 року в Лондоні на Міжнародній конференції, скликаній Міжнародною морською 
організацією (ІМО). Однією з причин створення зазначеного акту знову стала необхід-
ність встановлення більш високих меж відповідальності перевізника, а також більш про-
стої процедури зміни вже існуючих меж відповідальності контрагента пасажира. Даний 
факт – свідчення того, що раніше здійснені спроби модифікувати і вдосконалити Афінську 
конвенцію 1974 року зазнали невдачі.

Протокол 2002 року до Афінської конвенції 1974 року істотно збільшив межі від-
повідальності морського перевізника, відповідно до яких за шкоду, заподіяну життю чи 
здоров’ю пасажира, перевізник відповідає в сумі 250 000 СПЗ стосовно кожного випадку 
заподіяння шкоди. В межах цієї суми перевізник відповідає за принципом об’єктивної від-
повідальності, поки не доведе, що заподіяння шкоди було викликано війною, громадян-
ською війною, захопленням заручників, окупацією або природною причиною, що носить 
винятковий, неминучий і непереборний характер, або дією або недоглядом з боку третьої 
особи, здійсненною з наміром заподіяти шкоду. Якщо розмір шкоди, заподіяної життю і 
здоров’ю пасажира, перевищує 250 000 СПЗ, перевізник відповідає у сумі 400 000 СПЗ 
стосовно кожного випадку заподіяння шкоди, поки не доведе, що така шкода була завдана 
не з вини або недбалості перевізника. Крім того, Протоколом 2002 року було задекларова-
но обов’язкове страхування відповідальності транспортної організації або надання іншо-
го фінансового забезпечення, наприклад гарантії банку або іншої аналогічної фінансової 
установи, для покриття своєї відповідальності за заподіяння шкоди життю або здоров’ю 
пасажира [13]. 

Висновки. У підсумку зазначимо, що необхідність у детальній правовій регламента-
ції відповідальності перевізника за договором перевезення пасажира та багажу морським 
транспортом є очевидною, оскільки пріоритетом договору є безпека пасажирів і збережен-
ня їх майна. Але слід підкреслити, що чинне українське законодавство має певні недоліки, 
до яких можна віднести, наприклад:

1) обмежене коло підстав відповідальності морського перевізника (відсутність у на-
ціональному законодавстві таких підстав, як порушення зобов’язання, що випливають з 
договору перевезення пасажира та багажу морським транспортом; скасування передбаче-
ного розкладом рейсу; ненадання раніше оголошених послуг пасажирові, який перебуває 
на борту морського пасажирського судна; перевезення пасажирів на судні, яке знаходиться 
в неморехідному стані. Включення вказаних підстав до КТМ України дозволить вдоскона-
лити його положення шляхом конкретизації умови настання відповідальності морського 
перевізника.

2) встановлення недостатньо високих меж відповідальності морського перевізника. З 
огляду на те, що суперечна справа між перевізником і пасажиром може розглядатися як 
в українській, так і в закордонній судовій інстанції, можуть виникнути труднощі з екві-
валентною конвертацією валюти з оглядом на її цінову непостійність і коливання. Таким 
чином, Україною має бути ратифіковано Протокол 2002 року до Афінської конвенції 1974 
року і внесено відповідні вдосконалення у вигляді підвищення меж відповідальності пере-
візника за договором перевезення пасажира та багажу морським транспортом до ст. 194 
КТМ України.

3) відсутність у законодавчій системі України спеціалізованого підзаконного норма-
тивно-правового акту, який би міг здійснювати детальне регулювання перевезення паса-
жирів та багажу саме морським транспортом. Таке положення змогло б деталізувати умови 
перевезення різних категорій громадян морським транспортом, встановити чіткі вимоги 
до правил внутрішнього розпорядку пасажирських суден, регламентувати вичерпний пере-
лік послуг, які необхідно надавати пасажирам. Вказаний документ дозволив би уникнути 
можливих ускладнень і суперечностей в процесі розгляду справ про відповідальність пере-
візника за договором перевезення пасажирів і багажу морським транспортом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОтВЕтстВЕННОстИ 
ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРсКОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ ПАссАЖИРА И БАГАЖА 
Резюме
В статье рассматриваются особенности гражданско-правового регулирования 

ответственности перевозчика по договору международной перевозки пассажира и бага-
жа морским транспортом на национальном и международном уровнях. На основе ана-
лиза теоретических и практических особенностей исследуемой системы выделен ряд 
недостатков законодательного закрепления оснований и границ ответственности пере-
возчика по договору международной перевозки пассажира и багажа морским транспор-
том в Украине. 
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LEGAL REGULATION OF LIABILITY OF THE CARRIER 
UNDER THE CONTRACT OF THE INTERNATIONAL MARITIME 

TRANSPORTATION OF PASSENGERS AND LUGGAGE
Summary
The article is devoted to the study and analysis of the features of civil regulation of 

liability of the carrier under a contract of international carriage of passengers and luggage 
by sea transport at the national and international levels. The research defines civil liability 
foundations for sea carriers and their legitimate reason; identifies the shortcomings of this 
institute based on comparison of norms of international treaties and the national legislation of 
Ukraine. Based on the analysis of theoretical and practical features of the researched system 
the author highlighted a number of legislative consolidation shortcomings of responsibility 
basis and boundaries of the carrier under a contract of international carriage of passengers and 
luggage by sea in Ukraine. 

Key words: civil liability, contract of carriage, the carriage of passengers and luggage, 
maritime transport.
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ЮРИсДИКЦіЯ RATIONE LOCI ГіБРИДНИХ КРИМіНАЛЬНИХ сУДіВ
В статті висвітлено питання територіальної юрисдикції гібридних кримінальних 

судів. Визначено те, яким чином установчі документи таких судів фіксують їх територі-
альну юрисдикцію. Увага звернута на той факт, що Спеціальний суд для Сьєрра-Леоне 
змушений був об’єктивно тлумачити принцип територіальності для того, щоб визнати 
власну юрисдикцію по окремим справам. Вказано на унікальний досвід закріплення в 
статуті гібридного суду для Східного Тимору положення про застосовність принципу 
універсальності. Запропоновано підхід, згідно якого принцип універсальності є допус-
тимим і для гібридних судів Боснії і Герцеговини і Косово.

Ключові слова: гібридні кримінальні суди, юрисдикція ratione loci, об’єктивний 
територіальний принцип, принцип універсальності.

Постановка проблеми. Сьогодні все більшої популярності набуває думка про системну 
кризу міжнародного правосуддя. В підтвердження цього як правило наводяться труднощі 
в діяльності Міжнародного кримінального суду, який надто довго розглядає справи та має 
суттєві проблеми із збором доказів та налагодженням співпраці держав, нещодавно заява 
Південно-Африканської республіки про вихід з Римського статуту (яка, втім, швидше за 
все не відповідає вимогам національного права щодо виходу з міжнародних договорів), 
голосування в одній з палат парламенту Бурунді за вихід з Римського статуту, загальне 
невдоволення Африканського союзу щодо діяльності МКС. Усі ці позиції критики 
стосуються власне «міжнародної складової» системи міжнародної кримінальної юстиції. 
В той самий час, модель гібридного кримінального правосуддя все більше привертає увагу 
як ефективна та бажана форма переслідування за скоєння міжнародних злочинів. В цій 
статті плануємо розглянути одне із важливих питань гібридного кримінального правосуд-
дя, а саме варіанти закріплення юрисдикції ratione loci таких судів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання гібридної кримінальної юстиції 
так чи інакше торкалися достатньо багато вітчизняних та зарубіжних юристів, основний 
науковий інтерес яких лежить в сфері міжнародного кримінального права та теорії міжна-
родного права. Серед них можливо виділити таких вчених як: С.С. Андрейченко, М.О. Бай-
муратов, П.Н. Бірюков, М.В. Буроменський, С. Віліамс, І.І. Дахно, Н.В. Дрьоміна-Волок, 
Дж. Еванса, Н.А. Зелінська, Г.В. Ігнатенко, С. Кабанас, Д.О. Коваль, І.І. Лукашук, М. Шоу 
та ін.

Метою даної статті є вивчення досвіду гібридних кримінальних судів минулого 
щодо закріплення та тлумачення їх територіальної юрисдикції. Важливість поставленої 
мети спровокована як евристичними міркуваннями, так і потенціалом для розв’язання 
практичних проблем, пов’язаних з створенням нових гібридних кримінальних судів, в 
тому числі за ситуацією в Україні.

Виклад основного матеріалу. Традиційним способом визначення юрисдикції ra-
tione loci гібридного кримінального суду можна було б назвати її прив’язку до території 
держави, щодо ситуації в якій й створюється такий суд. Проте, через упущення та особливу 
природу окремих гібридних кримінальних судів, їх територіальна юрисдикція не завжди 
визначена саме таким чином, якщо визначена взагалі. Розглянемо способи закріплення 
територіальної юрисдикції в статутах чи законах про гібридні суди, а також релевантну 
практику з питання територіальної юрисдикції, якої на сьогодні ще не сформувалося 
достатньо багато.

Стаття 1 Статуту Спеціального суду для Сьєрра-Леоне вимагає скоєння злочину на 
території цієї західно-африканської країни для того, щоб Суд міг констатувати наявність 
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в нього територіальної юрисдикції. При цьому територія Сьєрра-Леоне розглядалася в 
об’єктивному (ефективному розумінні), про що буде сказано дещо згодом. Загалом ж про 
неможливість якогось розширювального тлумачення статті 1 Статуту висловився сам суд 
в справі Прокурор проти Сесая, Каллона і Гбао, де вказав, що прив’язка територіальної 
юрисдикції до території Сьєрра-Леоне не потребує подальших досліджень [10, p. 49].

Стаття 2.2 Статуту Спеціальних панелей з серйозних злочинів в судах Ділі, регулю-
вала територіальну юрисдикцію без виключної прив’язки до території Тимору-Лесте. 
Визначалося, що Панелі можуть також розглядати злочини на підставі універсальної 
юрисдикції безвідносно до того, скоєнні вони на території Тимору-Лесте, громадянами 
Східного Тимору чи проти громадян Східного Тимору. Показовим є те, що в рішеннях 
UNTAET, які передували прийняттю Статуту та ще відображали нереалізовану згодом 
ідею про Міжнародний кримінальний суд ad hoc щодо Східного Тимору, вказувалося на 
виключну юрисдикцію панелей у районному суді Ділі щодо злочинів скоєних на території 
Тимору-Лесте (не передбачалась розширююча можливість використання принципів актив-
ної та пасивної персональності для розширення ratione loci) [3]. На практиці, спроби по-
ширення юрисдикції гібридного суду для Східного Тимору на діяння, скоєнні поза його 
межами не мала багато успіху. В якості ілюстрації до цієї тези як правило використовують 
справу генерала Віранто, яка не просунулась далі видання ордеру на арешт через відсут-
ність співпраці з боку індонезійського уряду [4, s. 127-128]. Рішення про видачу ордеру 
на арешт не сприймалося й міжнародною спільнотою в особі РБ ООН, яка дещо раніше 
визначила пріоритетні 10 справ для розгляду Панелями та не згадувала Віранто серед по-
тенційних обвинувачуваних [1, p. 156]. 

Ще однією спробує, що не стосувалася міжнародного злочину була справа Прокурор 
проти Л. Каса. В цій справі Прокурор пробував поширити юрисдикцію Панелі на зґвалту-
вання громадянином Східного Тимору громадянки Східного Тимору у Західному Тиморі. 
Юридичною підставою для цього визначалося те, що індонезійське кримінальне право 
знає інші принципи окрім територіального для встановлення кримінальної юрисдикції. 
В умовах, що склалися, Панель повинна була б застосувати право Індонезії mutatis mutandis 
та поширити свою юрисдикцію на злочин, представлений Прокурором у справі [9, p. 4]. 
Незважаючи на таку аргументацію, Палата строго віднеслась до букви власного Статуту 
та відзначила, що не має юрисдикції щодо загальнокримінальних злочинів, скоєних поза 
межами Східного Тимору. Принагідно Палата відмітила можливість поширення юрисдик-
ції за кордони Тимора-Лесте у випадках, коли йдеться про міжнародні злочини [9, p. 6].

Статут Спеціального трибуналу для Лівану, як і договір між Ліваном та ООН, не визна-
чають expresis verbis територіальної юрисдикції гібридного суду. Натомість, вказувалося, 
що Суд має можливість розглядати справи, пов’язані з терористичною атакою 14 лютого 
2005 року та можливі інші терористичні напади, що мали місце на території Лівану та були 
пов’язані з атакою 14 лютого 2005 року. З одного боку, таке формулювання юрисдикції 
ratione materie детермінує й ratione loci юрисдикцію. Втім, як видається, широке форму-
лювання форм вчинення злочину в Статуті (будь-яке сприяння, як зазначено в статті 2) та 
усвідомлення як укладачами Статуту, так і суддями, цілком ймовірного зовнішнього втру-
чання в терористичну атаку 2005 року, дозволяють не прив’язувати юрисдикцію ratione 
loci до юрисдикції ratione materie абсолютно. За такого сценарію, територіальна юрисдик-
ція Спеціального трибуналу для Лівану залежить від того, де були скоєнні злочини і, що 
тим чи іншим чином сприяли скоєнню нападу на кортеж прем’єр-міністра країни та інших 
атак, пов’язаних із згаданою. Легітимація Статуту Трибуналу резолюцією РБ ООН є тим 
фактором, що підтримує таку нашу інтерпретацію територіальної юрисдикції.

Щодо територіальної юрисдикції гібридизованих судів Косово та Палати з воєнних 
злочинів у Боснії і Герцеговині, погодимося з С. Вілліамс щодо того, що питання визна-
чення їх територіальної юрисдикції не є надто особливими, через вбудованість цих гібрид-
них кримінальних судів в систему національного судоустрою [6, p. 141]. Така вбудова-
ність означає презумпцію поширення територіальної юрисдикції судів на злочини, що були 
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скоєнні на території відповідних країн. Схоже, за Вільямс, визначається й юрисдикція 
Надзвичайних палат в судах Камбоджі в договорі між Камбоджею та ООН та в національ-
ному законі про Палати [6, p. 141]. Вважаємо за необхідне додати важливе міркування до 
умовиводу Вільямс, яке полягає в тому, що згадана презумпція територіальної юрисдикції 
повинна, швидше за все, розумітися як правило за замовчуванням. Тобто, за загальним 
правилом, вбудованість гібридних кримінальних судів в систему національного судочин-
ства й справді означає поширення територіальної юрисдикції на діяння, що мали місце 
на території відповідної держави. Втім, це загальне правило не повинно розумітися як 
абсолют та повинно корелюватися з предметною юрисдикцією конкретного гібридного 
трибуналу. Під цим розуміємо те, що національні кримінальні закони як правило містять 
положення про орієнтацію судової системи на застосування принципу територіальності 
для визначення власної юрисдикції. При цьому, ті ж закони, допускають відхилення від 
принципу територіальності в окремих випадках. К. Стасяк, польська дослідниця гібрид-
них (інтернаціоналізованих, як вона їх переважно називає) трибуналів, на підставі аналізу 
кримінальних кодексів Боснії і Герцеговини та Косово робить висновок про теоретичну 
можливість застосування іншого, відмінного від територіального, принципу юрисдикції 
[5, s. 130]. Така можливість існує лише щодо окремих категорій злочинів, серед яких й ті, 
які ми називаємо міжнародними злочинами stricto sensu [5, s. 130] та які, безперечно, скла-
дали предметну юрисдикцію гібридних кримінальних судів в Косово, Боснії і Герцеговині 
та Камбоджі.

Завершуючи розгляд регулювання територіальної юрисдикції гібридних кримінальних 
судів звернемося до однієї з чотирьох актуальних для питання ratione loci справ (уже зга-
дувались справи генерала Віранто, Л. Каси та Сесая-Каллона-Гбао). Мова йде про анон-
соване вище тлумачення території з точки зору об’єктивного (ефективного) підходу до 
її розуміння, яке знайшло своє чергове підтвердження в рішення Спеціального суду для 
Сьєрра-Леоне в справі Прокурор проти Чарльза Тейлора. Справу Тейлора в юридичній 
літературі згадують переважно у зв’язку з першим прикладом притягнення до міжнародної 
кримінальної відповідальності діючого на момент скоєння злочинів голову держави. Втім, 
ця справа особлива ще й через тлумачення Судом власної територіальної юрисдикції, яка 
власне й дозволила згодом звернутися до розгляду справи по сутті.

Принцип об’єктивної територіальності добре відомий міжнародному праву. Своє пер-
ше судове закріплення він знайшов у справі Лотус (Туреччина проти Франції), що слу-
халась Постійною палатою міжнародного правосуддя [7]. Більш того, в практиці міжна-
родних кримінальних судів [8, p. 70] та доктрині міжнародного гуманітарного права [2, p. 
510-511] встановленою вважається ідея про те, що міжнародний збройний конфлікт мати-
ме місце в разі будь-якої атаки однієї держави проти території іншої держави. Це свідчить 
про імплементацію міжнародним гуманітарним правом все того ж принципу об’єктивної 
територіальності. Згідно цього принципу та його інтерпретації в контексті міжнародного 
гуманітарного права, збройний конфлікт міжнародного характеру має місце тоді, коли здій-
снена будь-яка атака з території однієї держави проти території іншої держави. При цьому 
кількість жертв, продовжуваність та інтенсивність конфлікту не мають значення для його 
кваліфікації.

У справі Чарльза Тейлора згадуваний принцип отримав подальше визнання та інтер-
претацію, хоча й не був належним чином прокоментований Судом. Так, в обвинувальному 
висновку Прокурора Тейлору інкримінувалися акти, ініційовані на території Ліберії (на-
вчання повстанських підрозділів, надання зброї, зустрічі з лідерами Революційного фрон-
ту, віддання наказів представникам Революційного фронту). Це не вплинуло на перспек-
тиви колишнього президента Ліберії в суді, адже Суд відзначив шкоду, заподіяну Чарльзом 
Тейлором через третіх осіб як значну та доведену. Всерйоз навіть не розглядалося питання 
про те, що його дії можуть не підпадати під юрисдикцію Суду через те, що були скоєнні 
не на території Сьєрра-Леоне. Незважаючи на вищезазначене, екстратериторіальний ха-
рактер діянь Тейлора все ж мали конкретні юридичні наслідки та досліджувалися судом. 
Щоправда, таке дослідження не було пов’язане з юрисдикційним питанням. За допомо-
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гою кількох штрихів позначимо суть цього дослідження для того, щоб продемонструвати 
потенційну важливість встановлення екстратериторіального інгредієнту міжнародного 
злочину. 

Так, як Судова палата у своєму вироку [11, p. 2335, 2377], так і Апеляційна палата 
[11, p. 682-685] встановили, що той факт, що Тейлор був президентом Ліберії і діяв не 
з території Сьєрра-Леоне, є обтяжуючими відповідальність факторами. Причина цьому – 
обманута довіра, якою певний час користувався Тейлор. Так, він приймав участь у зустрі-
чах ECOWAS, був одним із головних переговірників у Ломе та під час інших переговорів, 
ціллю яких було встановлення миру в Сьєрра-Леоне. Незважаючи на це, він одночасно 
проводив політику сприяння війні та віддавав накази, мотивував до скоєння міжнародних 
злочинів та неприпинення воєнних дій проти визнаного уряду. Таким чином, екстратерито-
ріальність його дій не лише не обмежує юрисдикцію ratione loci гібридного кримінального 
суду, але й може бути ним використана для обрання більш строгого покарання за скоєнні 
злочини.

Висновки. В якості висновків, звернемо увагу на те, що не у всіх статутах чи законах 
про гібридні кримінальні суди закріплювалася їх територіальна юрисдикція. Лише один з 
таких судів (Тимор-Лесте) був авторизований розглядати справи щодо універсальних зло-
чинів, хоч й не користався своїм правом. Ще в одному випадку (Сьєрра-Леоне), територі-
альна юрисдикція expresis verbis визначалась через територію пост-конфліктної держави. 
У випадку з Ліванським трибуналом, висновок про його територіальну юрисдикцію випли-
ває з формулювання предметної, проте він не дає змогу точно вказати чи міг би Трибунал 
розглядати справи, щодо діянь, що мали місце за межами Лівану, але були пов’язані з те-
рористичною атакою на прем’єр-міністра країни). У всіх інших випадках (Косово, БіГ, 
Камбоджа) про територіальну юрисдикцію слід говорити в контексті її закріплення націо-
нальним кримінальним правом. Разом з тим, вважаємо, що безпідставно стверджувати, що 
юрисдикція гібридних судів у позосталих трьох державах абсолютно обмежена територією 
цих держав.

Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне своїми рішеннями у справі Прокурор проти Ч. Тей-
лора підтвердив об’єктивне розуміння території застосовне до кримінальної юрисдикції 
ratione loci. Більш того, Суд використав факт вчинення злочинів екстратериторіально та 
посаду очільника держави, яку займав Тейлор, як обтяжуючі вину фактори при винесенні 
відповідного обвинувального вироку.
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Резюме
В статье освещены вопросы территориальной юрисдикции гибридных уголовных 

судов. Определено, каким образом учредительные документы таких судов фиксируют 
их территориальную юрисдикцию. Внимание обращено на тот факт, что Специальный 
суд для Сьерра-Леоне вынужден был объективно толковать принцип территориальнос-
ти для того, чтобы признать собственную юрисдикцию по отдельным делам. Указано 
на уникальный опыт закрепления в уставе гибридного суда для Восточного Тимора по-
ложения о применимости принципа универсальности. Предложен подход, согласно ко-
торому принцип универсальности является допустимым и для гибридных судов Боснии 
и Герцеговины и Косово.

Ключевые слова: гибридные уголовные суды, юрисдикция ratione loci, объективный 
территориальный принцип, принцип универсальности.
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Summary
The article highlights the issue of territorial jurisdiction of the hybrid criminal courts. It is 

determined how the founding documents of such courts describe their territorial jurisdiction. 
Attention is paid to the fact that the Special Court for Sierra Leone was forced to objectively 
interpret the principle of territoriality in order to establish its own jurisdiction on particular 
cases. It further specified the unique practice of the principle of universality enshrinement in 
the statute of the hybrid court for East Timor. The article proposes an approach, according to 
which the principle of universality is acceptable for hybrid courts in Bosnia and Herzegovina 
and Kosovo.

Key words: hybrid criminal courts, jurisdiction rationе loci, objective territorial principle, 
the principle of universality.
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ПРОтИДіЯ МіЖНАРОДНОМУ тЕРОРИЗМУ:  
АКсіОЛОГіЧНО-ПРАВОВИЙ АсПЕКт

У статті досліджуються правові напрями організації протидії тероризму на основі 
аксіологічного підходу. Доводиться, що визначальним у запобіганні тероризму є захист 
загальнолюдських цінностей. На основі осмислення теоретичних засад дослідження 
пропонується авторська концепція моделі антитерористичної стратегії з погляду між-
народного права.

Ключові слова: тероризм, протидія тероризму, міжнародно-правові відносини, ак-
сіологічний підхід.

Постановка проблеми. Сьогодні міжнародне співтовариство чітко усвідомлює, що од-
нією з головних загроз його спокою і безпеки є тероризм. І це цілком слушно, зважаючи 
на його руйнівну природу. Масовий наступ тероризму на основні людські цінності, анти-
гуманний характер проявів цього ганебного явища, наявність фактів практичної боротьби з 
тероризмом, у ході чого порушуються права людини, змушує науковців шукати й знаходи-
ти нові шляхи підвищення ефективності заходів боротьби з тероризмом. Безумовно, пріо-
ритетними серед них є ті, що базуються на принципах міжнародного права й відповідають 
міжнародним стандартам у галузі прав людини, біженському праву й міжнародному гума-
нітарному праву. Звідси випливає необхідність розроблення нової стратегії протидії теро-
ризму, яка має базуватися на гуманістичних принципах, тобто в основі якої обов’язково 
має знаходитися людина з її інтересами, переконаннями й бажаннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Причини виникнення тероризму, взаємо-
зв’язок тероризму зі світовими глобалізаційними процесами, посягання тероризму на 
права й свободи громадян є предметом вивчення багатьох науковців у світі. Особливої 
актуальності набуває захист людських цінностей під час реалізації заходів щодо бороть-
би з тероризмом. Досить детально відповідні питання висвітлено в працях В. Антипенка, 
І.  Громівчук, Д. Хаббарда, С. Хантінгтона та інших. Перспективним, на нашу думку, є уза-
гальнення отриманих результатів і на їх основі здійснити теоретичне обґрунтування про-
позицій до удосконалення міжнародної стратегії протидії тероризму. 

Мета статті на основі аксіологічного підходу запропонувати гуманістичну модель 
міжнародної антитерористичної стратегії.

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових досліджень міжнародного тероризму 
свідчить про наявність стійкої тенденції до зростання його впливу на світову спільноту. На 
нашу думку, це пояснюється феноменальністю тероризму – здатністю терористів адаптува-
тися й використовувати у своїх цілях проблеми людства в релігійній, соціально-побутовій, 
екологічній, правовій, трансекономічній, політичній, етнічній сферах та істотно впливати 
на їх розвиток, що, відповідно, автоматично має негативний вплив і на сам стан системи 
міжнародних відносин. Рада Безпеки ООН в резолюції S/RES/731 зазначила, що «теро-
ризм ставить під загрозу життя невинних людей, негативно впливає на міжнародні відно-
сини і ставить під загрозу безпеку держав (основоположні цінності, захист яких декларує 
ООН) [15], тобто задекларувала його відносність до категорії міжнародних злочинів. Тому, 
незважаючи на те, що тероризм через відсутність єдиного трактування цього явища фор-
мально не вважається міжнародним злочином, міжнародне співтовариство приділяє бага-
то зусиль для вироблення ефективної антитерористичної стратегії. Зокрема, у резолюції 
Ради Безпеки 2253 (2015) наголошено, що «одна з конкретних цілей контртерористичних 
стратегій повинна полягати в забезпеченні стійкого миру і безпеки» [16], іншими слова-
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ми міжнародне співтовариство має заздалегідь виявляти й усувати підстави для імовірних 
конфліктів, які потенційно можуть перерости у військове протистояння або призвести до 
терористичних проявів. З огляду на сказане, актуальним є твердження С. Хангтінгтона про 
те, що основні протиріччя майбутнього, які виступатимуть основою терористичної діяль-
ності, розгорнуться «уздовж ліній розлому між цивілізаціями». На думку американського 
ученого, підтвердженням цього є наявність істотних відмінностей між цивілізаціями, які 
проявляються в мовах, культурах, традиціях і, що найважливіше, – релігіях [23]. Потрібно 
зазначити, що наведені відмінності складалися століттями та є принциповими для їх носіїв 
і швидко не зникнуть у майбутньому, оскільки культурні особливості менш піддаються 
змінам, ніж економічні й політичні, і внаслідок цього їх складніше заборонити або звести 
до компромісу. Виникнення на ґрунті сказаного протиріч також сприяє глобалізація світу, 
результатом якої є ще більший розрив економічного благополуччя між світовими держава-
ми, ріст тенденцій до застосування архаїчних форм розв’язання конфліктів – війни, анексії 
території, геноциду, тероризму й сепаратизму. Така ситуація сприяє створенню й поши-
ренню різноманітних фундаменталістських рухів, які декларують захист вищезазначених 
цінностей окремих народів (груп) всіма доступними методами, зокрема й терористичними. 
В. Антипенко цілком логічно довів, що саме конфлікт і є основою тероризму. Зазначивши, 
що тероризм як міжнародний злочин базується на конфлікті, є насильницьким протибор-
ством, яке поряд з завданням шкоди державі, посягає на міжнародну безпеку та світопоря-
док і ґрунтується на різності політичних, економічних і культурних інтересів груп держав, 
народів, націй, соціальних груп і рухів [2; 3]. Із вищезазначеного слідує, що запобігання 
тероризму – це недопущення конфліктів в будь-яких сферах, особливо тих, які виникають 
через посягання на цінності, котрі є найбільш значущими для людства в повному розумінні 
даного слова. Тобто, одним із головних завдань міжнародної спільноти має бути створення 
соціально-економічного підґрунтя для функціонування і гармонійного розвитку індивіда, 
з можливістю всіх народностей мати свою самобутність, сповідувати саме свої цінності в 
історичному, культурному, національному й релігійному аспектах. Зазначені цінності віді-
грають таку визначну роль саме через те, що їх ціна (значущість) є акумульованою, без 
вираженої вартості, тобто вони є «безцінними». Ця цінність має надзвичайно важливе зна-
чення для конкретного індивідуума й виокремлюється лише у його свідомості, є основою 
і змістом останнього. Іншими словами – існування й функціонування цінностей є запору-
кою задоволення людських потреб та інтересів. Безумовно через різні умови становлення 
ці цінності, їх пріоритет, є різними для відповідних народів та народностей. 

За тлумачним словником, вивченням природи духовних, моральних, естетичних та 
інших цінностей, їх зв’язок між собою, із соціальними, культурними чинниками та осо-
бистістю людини займається аксіолóгія (від грец. αξια – цінність) [5]. Тому формування 
антитерористичної стратегії на основі загальнолюдських цінностей ми називатимемо аксі-
ологічним підходом. 

За словами Г. Бермана, смислоутворювальними засадами цінностей для представників 
східної та західної цивілізацій слугують різні ідеї. Захід: тимчасове, закон, матерія, розум, 
плановість, справедливість. Схід: вічне, благодать, дух, пристрасть, стихійність, священне 
[4, с. 353–359]. Очевидним є те, що втрата ними або нівелювання своїх цінностей одно-
значно призведе до їх безликості та сірості. Підтвердженням даного є трактування одного 
із перших засновників аксіології Р. Лотце поняття «цінності» як аналог поняття «значу-
щість». На нашу думку, врахування ціннісного (аксіологічного) змісту в правових нормах 
приведе до зниження рівня агресивності в суспільстві, сприятиме формуванню в соціумі 
неприйняття терористичних методів для розв’язання соціальних конфліктів. Особливо на-
гальним є це саме зараз, коли глобалізація світу сприяє зменшенню взаєморозуміння між 
державами, росту протистояння за ринки сировини та збуту готової продукції, зіткнення 
етнорелігійних культур. Замість бажаного поліцейського порядку глобалізація супрово-
джується виникненням різноманітних конфліктів на політичному та економічному ґрун-
ті, все виразніше простежується конфлікт культур цивілізацій. За словами В. Антипенка, 
тероризм як міжнародний злочин утворився і сформувався до рівня планетарної загрози 
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внаслідок істотних деформацій у економічному і політичному розвитку міжнародного сус-
пільства. Тобто, тероризм є соціальним продуктом суттєвих кризових явищ, які потерпає 
міжнародне співтовариство [3, с. 21].

Аксіологічний підхід в організації протидії міжнародному тероризму є перспективним 
і дієвим, оскільки має за мету сформувати міжнародну систему стримувань та противаг, 
в основі яких має знаходитися баланс інтересів окремої людини й міжнародного співто-
вариства загалом. Очевидним є той факт, що саме людина з її світоглядом та власними 
цінностями є основою демократичного суспільства. Тому важливо в міжнародних відно-
синах створити умови, закріпивши їх відповідними правовими нормами, які сприятимуть 
розвитку цивілізації загалом і окремої людини зокрема. Створення умов для підтримання 
й розвитку людських цінностей усіх без винятку мешканців планети забезпечить баланс 
сил, спрямує енергію людства на розвиток, а не на самознищення. Тобто наукове форму-
лювання та практичне створення умов для розвитку людських цінностей і становить собою 
основний зміст та завдання, саму ідею протидії тероризму в міжнародному форматі.

Історичні, економічні, культурні та етнорелігійні аспекти відіграють важливу роль у 
формуванні особистості, у тому числі терориста, тому ми погоджуємося з думкою амери-
канського дослідника Д. Хаббарда про те, що ефективна антитерористична діяльність на-
пряму залежить від «розуміння того, що думають терористи, і того, чому вони роблять те, 
що роблять» [25]. Важливим аспектом протидії тероризму є досягнення пропагувальними, 
культурологічними та освітніми засобами викорінення елементів насильства із широко-
го спектру ідеологій, які виправдовують його використання для досягнення політичних 
і будь-яких інших цілей, що ставлять перед собою конкретні люди або групи громадян. 
Тобто, за словами О. Семенюка, необхідно забезпечити виконання одного із головних за-
вдань правового виховання мешканців планети – «досягнення відторгнення на підсвідомо-
му рівні самої думки про можливості застосування терористичних методів для вирішення 
територіальних, соціальних, конфесійних, культурних і будь-яких інших проблем і проти-
річ» [21, с. 52-53]. 

Базуючись на реальності, що тероризм є також інструментом боротьби різних геополі-
тичних сил, внутрішньою вадою суспільних відносин, які переважають у сучасному гло-
балізованому світі, міжнародне право з протидії тероризму має базуватися не тільки на 
законах, у яких йдеться безпосередньо про тероризм, а й на нормативних актах, що мають 
профілактичний напрям, тобто по-справжньому, а не формально, націлені на підвищення 
рівня справедливості в суспільстві, духовності людини, забезпечення високого життєвого 
рівня. На нашу думку, антитерористична концепція має пронизуватися всіма гуманними 
ідеями щодо людського життя, честі, гідності, прав та свобод як найвищої цінності. Це є 
фундаментом правового життя, саме людина є першопочатком громади, народу, держави, а 
цінності (культурні, релігійні, життєві тощо), які людина вважає для себе базовими, по-
винні стати основою майбутньої міжнародної концепції протидії тероризму. Тому боротьба 
з тероризмом має враховувати потреби та інтереси, гідність, права й свободи всіх суб’єктів 
протистояння в ході виникнення й розвитку тероризму, вони мають диктувати цілі та за-
вдання, змістовне наповнення антитерористичної діяльності. Зрозуміло, що вказане можна 
реалізувати виключно в комплексі з економічними та соціально-політичними реформами, 
спрямованими на підвищення в усьому світі соціально-економічних стандартів. Тобто між-
народне співтовариство має кардинально змінити принципи взаємовідносин, у першу чер-
гу економічні, між високотехнологічно розвиненими й економічно слабкими державами. 
На вказаних постулатах акцентують свою увагу й науковці В. Антипенко і А. Антипенко. 
Зокрема, на їхню думку, ефективними методами розв’язання проблеми тероризму можуть 
бути комплексні заходи, «в основі яких лежали б політичні рішення і суттєві соціально-
економічні зміни, забезпечені відповідним міжнародно-правовим регулюванням» [1, с. 94].

Міжнародне співтовариство розуміє важливість для створення системи протидії 
міжнародному тероризмові фактора можливості реалізації людством своїх соціально-
економічних, культурних та етнорелігійних цінностей. Їх зміст відображено в міжнародно-
му праві прав людини, зокрема в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права» 
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і у двох Факультативних протоколах до нього, у Міжнародній конвенції про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації; Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок та Факультативному протоколі до неї; Конвенції проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання та Факультативному 
протоколі до неї; Конвенції про права дитини та двох Факультативних протоколах до 
неї, Міжнародній конвенції про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей, 
Міжнародній конвенції щодо захисту всіх осіб від насильницьких зникнень і Конвенції 
про права інвалідів і Факультативному протоколу до неї. Крім того, у статуті ООН зазна-
чено, що весь спектр прав людини передбачає повагу, захист і реалізацію громадянських, 
економічних, політичних і соціальних прав, а також права на розвиток [20]. 

Беззаперечним фактом є те, що тероризм зазіхає на базові права людини, затверджені 
і визнані Загальною декларацією прав людини і суперечить її нормам: «кожна людина має 
право на життя, на свободу, на особисту недоторканність»; «ніхто не може бути безпідстав-
но позбавлений свого майна» [8], а також нормам Міжнародного пакту про громадянські і 
політичні права: «право на життя є невід’ємне право кожної людини. Це право охороняєть-
ся законом. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя [13]. Крім людських втрат, 
тероризм несе економічну розруху, блокує соціально-економічний розвиток окремих дер-
жав, наслідком чого є неможливість світового співтовариства забезпечити в повному обсязі 
реалізацію економічних і соціальних прав людини та права на розвиток. Наявні небезпеки 
прописані в міжнародних документах ООН, Ради безпеки, Ради Європи тощо. Зазначене 
змушує світове співтовариство загалом і кожну взяту окрему державу вживати ефективних 
заходів з протидії тероризму, оскільки захист людей є одним із основних обов’язків держа-
ви. У Декларації про заходи з ліквідації міжнародного тероризму зазначено, що держави 
зобов’язані виконувати свої зобов’язання за статутом Організації Об’єднаних Націй, при-
ймати ефективні й рішучі заходи для якнайшвидшої остаточної ліквідації міжнародного 
тероризму у відповідності з положеннями міжнародного права й міжнародних стандартів 
прав людини [7]. У той же час, правозахисні міжнародні організації неодноразово наводи-
ли факти порушення прав людини окремими державами під час реалізації заходів щодо бо-
ротьби з тероризмом. Зокрема, застосування тортур та інших видів жорстокого поводження 
з підозрюваними в злочинах терористичного характеру, фізичного знищення в ході затри-
мання останніх без надання їм можливості здатися правосуддю тощо. Зокрема, усім відомі 
дії російської влади під час теракту в Норд-Ості (23 жовтня 2002 р., Москва), коли успіх 
у антитерористичній операції був поставлений вище ніж людські життя. А використаний 
спецпризначенцями «нешкідливий газ» призвів до значних жертв мирного населення, а 
інші, яким пощастило, – багато років живуть на ліках, сліпнуть, глухнуть, божеволіють і 
народжують дітей-інвалідів. Комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг у сво-
їй заяві «Десять років «глобальної війни з терором» підірвали права людини, у тому числі 
у Європі» (2011 р.) зазначив, що розгортання Сполученими Штатами Америки «глобальної 
війни з тероризмом» після терористичних атак 11 вересня 2011 р. завершилося невдачею та 
брутальними порушеннями прав людини. За його словами, назви «Гуантанамо» та «Абу-
Грейб» для усього світу є ганебними синонімами тортур [10]. Верховний комісар ООН з 
прав людини Зейд Раад аль-Хусейн у своїй заяві (2016 р.) найрішучішим чином засудив 
інтенсивні вибіркові бомбардування й обстріли сирійського Алеппо (розуміємо – нібито 
в межах боротьби міжнародного співтовариства з ІДІЛ). Він сказав, що такі дії можуть 
бути кваліфіковані як військові злочини і злочини проти людяності [9].

Поділяючи твердження американського професора Б. Бузана, що безпека індивіда 
базується на національній безпеці, яка, своєю чергою, залежить від забезпечення прав і 
свобод людини в суспільстві, а це все веде до зміцнення міжнародної безпеки [24, с. 23], 
ми дотримуємося позиції, що викорінення тероризму – найважливіша мета міжнародного 
співтовариства, проте ще важливішим є недопущення знищення основних завоювань ци-
вілізації в ході цієї боротьби. Зокрема, це стосується права на життя, свободи пересування 
й вільного поширення інформації. І в обов’язковому порядку урядам усіх країн у спільній 
взаємодії необхідно забезпечити достойний рівень життя своїм громадянам, який забез-
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печить формування й дотримання на відповідному рівні гідності людської особистості. 
Водночас, актуальним і необхідним для мобілізації зусиль з боку міжнародного співтова-
риства є питання щодо створення умов з дотримання прав людини в глобальному сенсі, 
аби не виникало в представників окремих категорій підстав для збройного спротиву з ви-
користанням терористичних актів.

У контртерористичній стратегії Організації Об’єднаних Націй наголошено, що «захист 
прав людини і забезпечення верховенства права мають важливе значення для всіх ком-
понентів Стратегії», акцентовано увагу на необхідності дотримання нерозривного зв’язку 
між правами людини й безпекою, підкреслено, що «дієві заходи щодо боротьби з теро-
ризмом і захист прав людини є цілями, які не суперечать, а взаємно доповнюють одна 
одну» [6]. Відповідні тези також задекларовані в Деклараціях і Конвенціях Ради безпеки, 
які стосуються боротьби з тероризмом, зокрема в Декларації щодо питання про бороть-
бу з тероризмом зазначається, що «держави повинні забезпечити, щоб будь-які заходи, 
що вживаються з метою боротьби з тероризмом, відповідали усім їхнім зобов’язанням 
за міжнародним правом, і їм слід вжити таких заходів відповідно до міжнародного пра-
ва, зокрема – міжнародного права прав людини, міжнародного біженського права і між-
народного гуманітарного права» [18]. Комітет з прав людини неодноразово підкреслював 
необхідність дотримуватися презумпції невинуватості стосовно підозрюваних у будь-яких 
злочинах, наголошував, що притягти до відповідальності злочинця може виключно суд. 
Вказана теза прописана в міжнародному гуманітарному праві, яке гарантує справедливий 
судовий розгляд під час збройних конфліктів, відповідно Комітет вважає, що це право має 
реалізовуватися і в умовах надзвичайного стану, зокрема – в межах боротьби з терориз-
мом. Міжнародне гуманітарне право забороняє «терористичні заходи» або «терористичні 
акти», тобто «будь-які заходи залякування або тероризму» [11]. Крім цього, міжнародне 
гуманітарне право суворо забороняє «акти насильства або загрози насильства, що мають 
головною метою тероризувати цивільне населення» [14].

У Глобальній контртерористичній стратегії Організації Об’єднаних Націй підкресле-
но, що держави-члени заявили про свою рішучість вживати заходів для викорінення умов, 
які сприяють поширенню тероризму, зокрема боротися з беззаконням і порушеннями прав 
людини, а також домагатися того, щоб усі заходи, які вживаються ними з метою боротьби 
з тероризмом, відповідали їх зобов’язанням за міжнародним правом, зокрема міжнарод-
ним стандартам в галузі прав людини, біженському праву й міжнародному гуманітарному 
праву [6]. У резолюції 34/169 Генеральної Асамблеї ООН зазначається, що застосування 
смертоносної сили завжди має узгоджуватися з принципом необхідності і здійснюватися 
з метою самооборони або захисту життя інших людей. При цьому завжди повинен до-
тримуватися принцип пропорційності. Cпівробітники правоохоронних органів повинні 
дати підозрюваному можливість здатися й застосовувати силу виключно у відповідності 
до пропорційності наявної загрози [17]. При цьому основні зусилля в організації протидії 
тероризму необхідно зосереджувати не на знищенні або захопленні терористів, а передусім 
на забезпеченні прав людини, особливо на заходах, спрямованих на збереження життя 
заручників, які під час теракту є «основними жертвами терористів».

Водночас світове співтовариство через жахливі наслідки терористичних проявів з 
розумінням ставиться до питання законного обмеження окремих прав людини в межах 
протидії тероризму, вважаючи боротьбу з цим ганебним явищем одним із головних за-
вдань міжнародної спільноти. Важливим фактором законності тимчасового обмеження 
прав людини є пропорційність його застосування з протидією реальної або потенційної 
загрози терористичних актів проти держави та міжнародного правопорядку, безпеці життю 
та здоров’ю громадян, захисту інших громадських та національних інтересів держави. Як 
зазначає В. Антипенко, «застосування збройних заходів боротьби з тероризмом, котре не-
минуче супроводжується невинними жертвами, руйнуванням інфраструктури життєзабез-
печення мирного населення, дозволяє натхненникам стратегії і тактики терору здійснюва-
ти політичне обґрунтування своїх дій, зміцнювати ідеологічну базу тероризму» [17, с. 23]. 
Актуальними є висловлені тези Генеральним секретарем ООН К. Аннаном у 2005 році в 
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Мадриді під час програмної промови на заключному пленарному засіданні Міжнародної 
зустрічі на вищому рівні з питань демократії, тероризму та безпеки про неможливість у 
боротьбі з тероризмом поступитися людськими цінностями. Зокрема, він заявив, що «теро-
ризм за своєю суттю є прямим посяганням на права людини і законність. Якщо ми у своїх 
діях у відповідь пожертвуємо ними, ми подаруємо перемогу терористам» [12]. 

Базуючись на положеннях статутів ООН (щодо необхідності й обов’язковості 
покарання винних у скоєнні злочинів, які викликають стурбованість усього міжнародного 
співтовариства) [20] та Міжнародного кримінального суду (що посягання з боку будь-
кого на основні цінності міжнародного співтовариства «мир, безпеку і благополуччя» 
викликають стурбованість усього міжнародного співтовариства і є злочинами за 
міжнародним правом) [19] робимо висновок, що тероризм є міжнародним злочином. Такої 
ж думки дотримується і В. Ткач, який стверджує, що тероризм у принципі не тільки «не 
суміжний з правопорядком у всіх його аспектах, але і за своєю суттю є злочином» [22, с. 77]. 
Відомо, що з будь-яким злочином міжнародне співтовариство має боротися за алгоритмом: 
своєчасне усунення передумов, які сприяють злочину; своєчасне виявлення підготовки до 
скоєння злочину; припинення злочину; ліквідація наслідків злочинної діяльності. Беручи 
за матрицю зазначений алгоритм, на основі вищевикладеного ми пропонуємо ймовірну 
модель антитерористичної стратегії, сформовану на засадах аксіологічного підходу 
(див.  рис. 1).

Зазначена стратегія, безумовно, спрямована на:
– усунення умов, які сприяють поширенню тероризму, таких як неповагу за-

кону й порушення прав людини, етнічної, національної та релігійної дискри-
мінації на основі принципу поваги прав і основних свобод людини;

– недопущення політичної ізоляції й соціально-економічної маргіналізації дер-
жав відповідно до принципу добросовісного виконання зобов’язань за між-
народним правом;

– сприяння розвитку індивідуума на національних цінностях на основі прин-
ципу невтручання у внутрішні справи держав;

– створення умов (зокрема й шляхом правового регулювання) для стабільного 
економічного розвитку всіх держав з метою забезпечення мешканців планети 
високими соціально-економічними стандартами на основі принципу співро-
бітництва;

– залучення громадськості до проведення організаційно-пропагандистських 
заходів, спрямованих проти ідеології насильства, неприпустимості придбан-
ня територій за допомогою сили відповідно до принципів територіальної ці-
лісності та незастосування сили або погрози силою; 

– забезпечення рівності «великих» і «малих» держав у процесі прийняття від-
повідних рішень у межах антитерористичної стратегії на основі принципу 
суверенної рівності держав;

– збереження миру й безпеки на планеті відповідно до принципів мирного ви-
рішення міжнародних спорів та непорушності кордонів;

– розвиток дружніх відносин між націями на основі принципу рівноправності 
та самовизначення народів. 

Висновки. Очевидним фактом є те, що нехтування кожною державою будь-яким із 
зазначених принципів призводить до порушення дисбалансу сил у світі, військових кон-
фліктів або терористичних проявів. Підсумовуючи вищевикладене, ми стверджуємо, що 
ефективна організація протидії тероризму є умовою існування цивілізації, тому проти-
дію тероризму необхідно вважати загальнообов’язковим принципом міжнародного права. 
Перспективним розвитком у даному напрямку є необхідність узгодження міжнародним 
співтовариством єдиного визначення тероризму, що однозначно сприятиме ефективності 
протидії цьому ганебному явищі. 
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Матеріальна компенсація та психологічна реабілітація 
постраждалих від тероризму 

Покарання терористів та осіб, які  сприяють вчиненню 
терористичних актів, виключно судом 

Застосування в рамках ООН політико-економічних та силових 
санкцій до держав, які сповідують або підтримують тероризм 

Забезпечення матеріально-технічного оснащення та морально-
психологічної й професійної підготовки співробітників 

спецпідрозділів по боротьбі з тероризмом 

Забезпечення терористам можливості добровільного 
припинення здійснення злочину та явки з повинною 

Пріоритет збереження життя людей під час «силової фази» 

Забезпечення матеріально-технічного оснащення та мoрально-
психологічної й професійної підготовки осіб, які здійснюють 

охорону об’єктів, уразливих у терористичному плані 

На ґрунті  несприйняття ідеології насильства  залучити до 
вказаної діяльності громадськість 

Забезпечення гармонійного розвитку індивідуумів на власних 
цінностях (історичних, культурних, етнорелігійних…) 

Формування громадської думки щодо протиправності 
вирішення конфліктів силовими методами 

Забезпечення високого соціально-економічного рівня життя 

Виховання толерантності до осіб, які сповідують відмінні 
«цінності» 

Рис. 1. Модель антитерористичної стратегії 
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ПРОтИВОДЕЙстВИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ тЕРРОРИЗМУ: 
АКсИОЛОГИЧЕсКО-ПРАВОВОЙ АсПЕКт

Резюме
В статье исследуются направления организации противодействия терроризму на 

основе аксиологического подхода. Доказывается, что определяющим при предотвраще-
нии терроризма является защита общечеловеческих ценностей. На основе полученных 
выводов предлагается авторское толкование модели создания антитеррористической 
стратегии.
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COMBATING INTERNATIONAL TERRORISM:  
AXIOLOGICALY LEGAL ASPECTS

Summary 
The article investigates the direction of the organization of counter-terrorism on the basis 

of axiological approach. It is proved that when determining the prevention of terrorism is the 
protection of universal human values. The article deals with the author’s interpretation of the 
model, creating anti-terrorism strategy. 
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ЗАГАЛЬНі ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК РЕГУЛЯтОР МіЖНАРОДНИХ 
ВіДНОсИН: ПОНЯттЯ тА ЗНАЧЕННЯ

У статті проведено огляд наукових поглядів на сутність та роль загальних прин-
ципів права як регулятора міжнародних відносин. У контексті різних філософсько-
теоретичних підходів до праворозуміння проаналізовано категорію «загальні принципи 
права, визнані цивілізованими націями», наведено різні точки зору щодо розуміння їх-
нього змісту та видів.

Ключові слова: загальні принципи права, визнані цивілізованими націями, джерело 
міжнародного права, правовий позитивізм, природне право.

Постановка проблеми. Як демонструє практика, міжнародні відносини, як і будь-який 
вид людських відносин, є вкрай нестабільним явищем. Механізми їх регулювання також 
мають бути гнучкими та такими, які б швидко пристосовувалися до умов сьогодення. 
Це має значення, перш за все, для норм міжнародного права, які традиційно вважаються 
одними з найбільш значущих та ефективних регуляторів міжнародних відносин. На жаль, 
міжнародний договір та звичай вже давно не здатні забезпечувати регламентацію усіх 
сфер міжнародного життя. Отже завдання наукового дослідження джерел міжнародного 
права, хоча й є не новим, не втрачає актуальності. Навпаки, останнім часом воно стає усе 
більш значущим, адже на тлі кризи у правовому регулюванні багатьох сфер міжнародних 
відносин вкрай важливим є пошук нових форм об’єктивації норм міжнародного права. 

Керуючись принципом суверенітету, держави, що є основними учасниками процесів 
міжнародної правотворчості, часто зловживають своїм становищем, ухиляючись від 
укладання міжнародних договорів. Що ж до міжнародних звичаїв, то процес їхнього 
утво рення є вкрай важким. Самі ж звичаї, як правило, не надають чіткого та детального 
регулювання складним комплексам відносин, що виникають у наш час на міжнародній 
арені.

За таких обставин усе більшого значення набувають інші засоби для врегулювання 
міжнародних відносин, а серед них й «загальні принципи права, визнані цивілізованими 
націями» (ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН). Слід підкреслити, що їхнє зазначення 
серед засобів вирішення спорів Міжнародним Судом ООН призвело до численних 
дискусій, адже частина наукової спільноти розглядає наведений у ст. 38 Статуту перелік 
як посилання на джерела міжнародного права. Однак більшість вчених не погоджується 
з цим, справедливо вважаючи, що наведене є тільки переліком засобів, що може 
застосовувати суд при вирішенні міжнародних спорів. Серед них є як однозначно визнані 
джерела міжнародного права («міжнародні конвенції як загальні, так і спеціальні, що 
встановлюють правила, безперечно визнані державами, що сперечаються; міжнародний 
звичай як доказ загальної практики, визнаної як правова норма»), так і допоміжні засоби, для 
визначення правових норм, які, однак, їх не містять («судові рішення і доктрини найбільш 
кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй»). Що ж до правової природи 
загальних принципів права, то тут думки науковців не співпадають. Це стосується не 
тільки розуміння правової природи та значення принципів для врегулювання міжнародних 
відносин, але й навіть їхнього змісту та видів. Разом з тим, як здається, існують перспективи 
їхнього застосування у майбутньому, що обумовлює актуальність подальших досліджень 
зазначеної тематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблемних питань теорії 
та практики застосування загальних принципів права у міжнародному праві займалися 
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такі видатні вчені, як Д. Анцилотті, Я. Броунлі, П. Буркен, Р. Квадрі, В. М. Корецький, 
Є.  О.  Коровін, С. Б. Крилов, Г. Лаутерпахт, П. Ляпрадель, М. М. Мінасян, A. Фердросс, 
М. Шоу та інші. З останніх публікацій слід зазначити дисертаційне дослідження 
П.  Є.  Земськової «Загальні принципи права, визнані цивілізованими націями, в між-
народному праві», а також роботи Дж. Гайа «Загальні принципи права», Дж. Неха «Загальні 
принципи права» тощо.

Мета статті. Метою дослідження є висвітлення питань щодо сутності та тієї ролі, що 
її відіграють загальні принципи права, визнані цивілізованими націями у врегулюванні 
міжнародних відносин на сучасному етапі, визначення їхнього змісту та видів.

Виклад основного матеріалу. Дуже важко узагальнити увесь спектр поглядів 
на сутність, зміст та перелік загальних принципів права, що можуть застосовуватися 
Міжнародним Судом ООН при вирішенні спорів. Значна кількість науковців називає їх 
джерелами міжнародного права1. Інші ж не поділяють таку думку2.

Не вдаючись до детального огляду усіх точок зору, що існують, вважаємо за необхідне 
зазначити, що автори, які заперечують обов’язкову юридичну силу принципів, є переважно 
прихильниками теорії правового позитивізму. Цей підхід, що визнає саме державну волю 
як основу виникнення будь-яких міжнародно-правових норм, домінував у науці та практиці 
міжнародного права до останнього часу. Яскравими представниками теорії правового 
позитивізму у міжнародному праві були радянські вчені. На їхню думку, загальні принципи 
права у міжнародному праві є виключно «юридичними поняттями, постулатами, правилами 
юридичної техніки, що застосовуються як в національних правових системах, так і в 
міжнародному праві у процесі тлумачення та застосування правових норм» [1, с. 211]. «Це 
допоміжні положення чи принципи, необхідні для функціонування правових норм. Вони 
необхідні для розуміння взаємовідносин правових норм, їхнього змісту та відповідного 
застосування» [1, с. 210]. Тобто, побоюючись неконтрольованого застосування нечітко 
визначених «загальних принципів» у практиці міжнародних судових органів, радянські 
вчені не могли погодитися із тим, щоб ці принципи розглядалися саме як правові норми, 
обов’язкові для застосування у міжнародних відносинах. 

Підкреслювалося також, що навіть їх застосування як допоміжних положень вимагає 
їх попереднього визнання державами «як таких, що є застосовуваними у міжнародному 
праві» [1, с. 211].

Сучасні прихильники теорії правового позитивізму продовжують заперечувати 
юридичну обов’язковість загальних принципів у міжнародному праві. Вони вважають, 
що під загальними принципами слід розуміти «загальні принципи права, запозичені з 
національних правових систем. Оскільки міжнародне та внутрішньодержавне право є двома 
різними правовими системами, загальними принципами права мають бути такі принципи, 
які дійсно є загальними для цих систем. Ці принципи не можуть мати правового характеру, 
тобто бути правовими нормами, оскільки правових норм, загальних і для міжнародного, і 
для внутрішнього права, немає» [2, с. 59].

Однак зміна системи міжнародних відносин наприкінці ХХ століття призвела до 
поширення альтернативних теорій міжнародного права, а серед них теорії природного 
права та теорії неоюснатуралізму. Це виглядає закономірним, адже криза у міжнародній 
правотворчості, суб’єктами якої є майже виключно держави, спричинила пошук інших 
шляхів та способів утворення ефективних міжнародно-правових норм. Отже, й погляд 
на загальні принципи права як на «… принципи природного права, які діють у системі 
міжнародного права і складають її основу» [3, с. 124], «…основоположні принципи, що 
є найбільш природним вираженням усвідомлень міжнародного співтовариства…» [4, 
с. 21], «первинні правові смисли, на основі яких виникло та існує право, у тому числі і 
міжнародне» [5, с. 48] є цілком зрозумілим. Деякі навіть вбачають у загальних принципах 
первинне джерело міжнародного права, якому мають відповідати як міжнародні договори, 
так і міжнародні звичаї, що складають вторинну ланку у системі джерел міжнародного 

1 Дж. Брайєрлі, П. Буркен, A. Фердросс, Р. Квадрі, Г. Лаутерпахт, П. Ляпрадель, М. Шоу та інші. 
2 Д. Анцилотті, С. Б. Крилов, Є. О. Коровін, В. М. Корецький, М. М. Мінасян та інші.
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правам [4, с. 21]. З точки зору інших авторів, що обґрунтовують їх обов’язковість, загальні 
принципи права є міжнародними звичаями, яким властивий верховний, «трансцендентний» 
характер [6, с. 51]. 

Однак більшість представників науки міжнародного права залишається більш стрима-
ною у розумінні сутності загальних принципів. Зокрема, їх розуміють як правові положен-
ня, що «за сутністю не є нормами права» [3, с. 127]. Визнаючи їхній ціннісно-орієнтовний 
та всеохоплюючий характер, науковці заперечують їхню юридичну обов’язковість [7, 
с. 109]. Інші вважають, що «аби принцип міг увійти у систему міжнародного права, не-
достатньо, щоб він був загальним для національних правових систем, необхідно щоб він 
був гідним для функціонування саме у цій системі. Він має бути включеним у міжнародне 
право, нехай навіть у спрощеному порядку, у результаті згоди міжнародного співтовари-
ства, що припускається. Ставши у такий спосіб звичаєвими нормами, загальні принципи 
не можуть розглядатися як окреме джерело права» [8, c. 164-165]. 

Не менш палкі дискусії тривають щодо розуміння змісту та видів загальних принципів 
права у міжнародному праві. «З цього приводу існують різні думки. Прихильники широ-
кого розуміння вважають, що це поняття охоплює загальні принципи природного права і 
справедливості і що мова йде про особливе джерело міжнародного права. …. Прихильники 
іншої концепції вважають, що під загальними принципами слід розуміти основні прин-
ципи міжнародного права. Однак поняття загальних принципів права набуло розголосу 
задовго до визнання поняття основних принципів міжнародного права. Нарешті, відповід-
но до третьої концепції, під загальними принципами розуміються принципи, загальні для 
національних правових систем. В основному мова йшла про правила, що відображають 
закономірності застосування норм у будь-якій правовій системі. Для міжнародного права 
такі принципи важливі в силу нерозвиненості в ньому процесуального права» [8, c. 164].

Дуже інформативним є перелік точок зору щодо сутності, змісту та видів загальних 
принципів, що наводиться авторами підручника «Міжнародне право. Основи теорії». Вони 
зазначають у ньому: «загальні принципи, які трансформувались у право через закономір-
ності розвитку суспільних відносин (осо бистий позов, який виник із делікту, вмирає разом 
із суб’єктом; моя дія, вчинена мною проти моєї волі, − не моя дія; не можна врахувати 
випадкові події і нікого не можна зобов’язати їх передбачити; оскільки природа нічо го не 
робить стрибками, цього не повинен робити закон; добро народу є вищий закон та ін.); за-
гальні принципи, які склалися у праві на основі принципів функціонування систем управ-
ління в суспіль ствах (справедливість і благо є законом законів; застере ження, що забороняє 
відмову, недійсне із самого почат ку; незаконна умова не вважається обов’язковою; де є 
вина, там має бути покарання тощо); загальні принципи права, які склалися на основі роз-
витку правових систем (міжнародних і національних): а) загальні принципи матеріально-
го права (ніхто не по винен мати вигоду (користь) від здійсненого ним право порушення; 
ніхто не може надати права доти, доки воно йому не належить (не надане); lex posterior 
derogat priori; рішення, винесене щодо спору між суб’єктами, не сто сується суб’єктів, 
які не є учасниками спору; lex specialis derogat generalі; nemo plus juris transfere potest, 
quam ipse habet − ніхто не може передати іншому більше прав, аніж він сам їх має та ін.); 
б) загальні принципи процесуаль ного права (не слід стверджувати того, що, будучи дове деним, 
не має відношення до справи; вислухай і іншу сто рону; тягар доведення лежить на тому, хто 
стверджує, а не на тому, хто заперечує; обов’язок доброго судді − приймати рішення, які 
сприяють розвитку правосуддя; тлумачення закону не породжує порушення права та ін.); 
в) доктринальні або концептуальні загальні принципи (від слів закону не можна відходити 
тощо); загальні принципи внутрішньодержавного права (по карання за державну зраду перевищує 
покарання за будь-які злочини; шлюб між чоловіком та жінкою відповідає законам природи та 
ін.); загальні принципи міжнародного приватного права (згідно з міжнародним правом торгівля 
має бути загальною і не перетворюватися на монополію та джерело приватно го прибутку для 
небагатьох; шлюб є дійсним за законами місця його здійснення; принцип «закон суду» та ін.); 
загальні принципи міжнародного публічного права (власник території володіє нею до неба і до 
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найбільших глибин; публічне користування берегами річки − це, згід но з міжнародним правом, 
те ж саме, що і користування самою річкою, та ін.» [3, с. 125−126].

Слід зазначити, що загальні принципи права не можна ототожнювати із основними 
принципами міжнародного права, адже їхні «приро да, зміст … різні. Так, принципи сучасного 
міжнародного права формуються на основі чинних міжна родних звичаїв та міжнародних 
договорів. Загальні прин ципи права формуються на основі функціонування пра вових систем 
як закономірності, результат такого функці онування» [3, с. 126]. 

На окрему увагу заслуговує п. 2 ст. 38 Статуту Міжнародного Суду ООН, який зазначає, 
що п. 1 статті «… не обмежує право Суду вирішувати справу ex aequo et bono, якщо сто-
рони з цим згодні». На думку деяких науковців, принцип справедливості у міжнародному 
праві також належить до загальних принципів права та їх застосування пов’язане. 

Слід зауважити, що звернення судів до права справедливості є можливо навіть більш 
суперечливим, ніж застосування загальних принципів права, адже його концепція є ще 
більш невизначеною: «… при винесенні рішення суд не пов’язаний нормами права та може 
спиратися на будь-які обставини, що здаються йому релевантними, та застосовувати будь-
які доводи, що здаються йому доречними» [9, c. 187]. Під правом справедливості розуміють 
«набір принципів, що встановлюють цінності системи … Справедливість загалом може 
бути визначена у контексті адаптації права до особливих сфер чи вибору між кількома 
різними інтерпретаціями права (equity infra legem), заповнення прогалин в праві (equity 
praetor legem) та як причину для незастосування несправедливих законів (equity contra 
legem)» [7, c. 106].

Висновки. Бажаємо ще раз підкреслити багатоманітність та контроверсійність 
поглядів міжнародної наукової спільноти на сутність загальних принципів права та їхню 
роль у врегулюванні міжнародних відносин. Як здається, у науці намітилася тенденція до 
більш широкого їх визнання як джерела міжнародного права, хоча й обмеженого у засто-
суванні. Як наголошують науковці, «поступове перетворення міжнародного права від про-
стого координаційного правопорядку до системи з субординаційно-правовими ознаками 
може у довгостроковому періоді привести до розширення поля загальних правових прин-
ципів…» [10, с. 175].

Разом з тим не можна цілком відкидати й позитивістську позицію щодо загальних 
принципів права, яка наголошує на необхідності попереднього узгодження волі держав 
щодо надання їм статусу правових норм, обов’язкових для виконання суб’єктами між-
народного права. 

Серед багатьох різноманітних положень, що науковці відносять до загальних принци-
пів міжнародного права, слід підкреслити особливе значення процесуальних норм та пра-
вил юридичної техніки, що допомагають заповнювати прогалини у міжнародно-правовому 
регулюванні відносин у таких нових та відносно нових сферах, як сфера міжнародного 
кримінального права, міжнародного права захисту прав людини, міжнародного економіч-
ного права тощо.

У будь-якому разі, незважаючи на досить рідке застосування загальних принципів пра-
ва у практиці міжнародних судів, в умовах відсутності чітких міжнародно-правових норм 
договірного чи звичаєвого характеру вони мають значний потенціал регулятора міжнарод-
них відносин. 
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ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА КАК РЕГУЛЯтОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОтНОШЕНИЙ: ПОНЯтИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Резюме
В статье рассмотрены научные взгляды на сущность и роль общих принципов права 

в качестве регулятора международных отношений. В контексте различных философско-
теоретических подходов к правопониманию проанализирована категория «общие 
принципы права, признанные цивилизованными нациями», приведены различные точ-
ки зрения относительно понимания их содержания и видов. Автор пришел к выводу 
о постепенном изменении отношения к общим принципам права в науке и практике 
международного права в связи с изменением системы международных отношений и 
кризисом в их международно-правовом регулировании. Подчеркивается тенденция к их 
все более частому использованию в практике международных судебных органов. 

Ключевые слова: общие принципы права, признанные цивилизованными нация-
ми, источник международного права, правовой позитивизм, естественное право.
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GENERAL PRINCIPLES OF LAW AS A REGULATOR OF 
INTERNATIONAL RELATIONS: CONCEPT AND SIGNIFICANCE

Summary
The article describes the current scientific views on the nature and role of the general 

principles of law as a regulator of international relations. The category «general principles 
of law recognized by civilized nations» is analyzed in the context of different philosophical 
and theoretical approaches to the comprehension of law, different points of view on the 
understanding of their content and types are presented. The author comes to the conclusion 
that a gradual change of attitude to the general principles of law in the science and practice 
of international law in connection with changes in the system of international relations and 
the crisis in their international legal regulation is happening. The trend towards increasing 
frequency of their use in the practice of international courts is emphasized.

Key words: general principles of law recognized by civilized nations, source of 
international law, legal positivism, natural law.
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Обсяг. Послідовність розташування обов’язкових складових статті
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них, анотації, 

резюме, ключових слів, списку літератури) – не більше 20 сторінок, рецензій – до 3 сто-
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3.2. Послідовність друкування і розташування окремих складових наукової статті 
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5. Анотація мовою оригіналу праці друкується перед початком основного тек-
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оригіналу статті. 
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