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ШАНОВНІ КОЛЕГИ !

Друга половина XIX – початок XX століття – цей час в історії юридичного факуль-
тету Новоросійського університету (нині економіко-правового факультету Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова), коли по суті почалося формування 
викладацького корпусу, всієї системи юридичної освіти.

Починаючи цикл статей «ЗАБУТІ ІМЕНА» про викладачів даного періоду часу, 
необхідно відзначити їх науковий внесок в розвиток різних галузей права, і ймовірно, 
саме з цим пов’язано особливу увагу до одного з найстаріших вищих навчальних зак-
ладів Південної України – Новоросійському університету.

Юриспруденція, юридична наука постійно розвивається, і на сьогоднішній день 
включає в себе безліч правових дисциплін, родоначальниками яких стали викладачі 
Новоросійського університету.

Будучи блискучими вченими, вони популяризували свої наукові праці в Записках 
імператорського Новоросійського університету, «Новороссийском телеграфе», «Юри-
дических хрониках», що видавалися в Одесі, а також у «Киевской старине», в журналі 
Міністерства народної освіти, журналі Міністерства юстиції, цілій низці робіт, що ви-
давалися в Санкт-Петербурзі, Москві, Казані, Варшаві, по суті справи, основних цен-
трах розвитку юридичної думки.

Сьогодні будь-яка наукова робота потребує особливої уваги до методології та ви-
користання міждисциплінарних зв’язків, на що вперше звернули увагу:  Є. В. Вась-
ков ський –  при написанні ним докторської дисертації та Ф. І. Леонтович, який ввів 
для використання в юридичну науку історико-правовий метод. Це дало правознавцям 
можливість дослідження правових явищ в їх еволюційному розвитку. Незважаючи на 
те, що головне місце в їхньому житті займала наука, велику увагу вони віддавали ви-
кладацькій роботі.

Будемо сподіватися на те, що більш близьке знайомство з життям і науковою діяль-
ністю викладачів, які стоять біля витоків розвитку юридичної науки і освіти на Півдні 
України, увіковічить імена людей, які присвятили науці все своє життя.

Редакційна колегія
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УДК 378.4(477.74-21):34:929Ивановский

Б. С. Бачур, канд. юрид. наук, доцент
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
Кафедра общеправовых дисциплин и международного права

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

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА:  
ИГНАТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИВАНОВСКИЙ 

Статья посвящена памяти профессора И. А. Ивановского, известного ученого в об-
ласти международного и государственного права, который двенадцать лет проработал в 
Новороссийском университете и заведовал кафедрой международного права.

Ключевые слова: международное, государственное, уголовное, частное право, 
иностранное государственное право, право войны, конвенция.

Постановка проблемы. Истоки современного международного права можно обна-
ружить в литературе прошлых веков. Так, актуальны сегодня международно-правовые 
аспекты защиты больных и раненых солдат в условиях вооруженного конф ликта. Как 
отмечал И. А. Ивановский, «этот вопрос является одним из важнейших в праве войны» 
[1]. Знание истории международно-правовой мысли позволит лучше уяснить современные 
проблемы, связанные с правильным определением природы международных вооруженных 
конфликтов.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты, посвященные 
памяти профессора И. А. Ивановского, известного специалиста в области международно-
го и государственного права, рассматривались как в работах советского периода, так и в 
современной постсоветской литературе. Исследованиями этого направления занимались 
Б.  С. Бачур, В. Э. Грабарь, Н. М. Иванова, А. А. Ивановская, Л. Ю. Кудинова, А.  Н. Пет-
рова, К. А. Савчук, В. М. Сырых, О. Ю. Шилохвост и др.

Целью статьи является анализ и систематизация научно-педагогического наследия 
профессора международного права Новороссийского университета И. А. Ивановского; 
дать общую оценку его основным трудам в области международного права и выявить 
новые, ранее неизвестные сведения о его деятельности в послереволюционный период.

Изложение основного материала. И. А. Ивановский родился 16 декабря 1858 г. в 
местечке Германовка Васильковского уезда Киевской губернии (ныне село Обуховского 
района Киевской области), в мещанской семье. Первоначальное образование получил во 
Второй киевской гимназии. В 1877 г. поступил в Киевский университет св. Владимира, 
на юридический факультет, который окончил в 1881 г. со степенью кандидат законове-
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дения. Желая продолжить свое образование, поступил на историко-филологический фа-
культет Киевского университета, но не окончил его в связи с тем, что в ноябре 1882 г. был 
оставлен при этом университете стипендиатом для подготовки к профессорскому званию 
по кафедре международного права. Его научным руководителем сначала был профессор 
В.  А.  Незабитовский, а после его смерти в 1883 г. – профессор государственного права 
А.  В. Романович-Славатинский [2, с. 10].

И. А. Ивановский еще в студенческие годы проявил большой интерес к научной ра-
боте, несклонный к отвлеченным научным вопросам и избегая философских обобще-
ний и выяснения международно-правовых идеалов, он главное внимание посвящает со-
биранию и разработке положительного материала (действующих договоров, конвенций, 
международно-правовых постановлений, содержащихся в гражданских и уголовных ко-
дексах государств, и т.д.). Свою исследовательскую деятельность он посвятил вопросам 
международного и государственного права (в частности, законам и обычаям войны и меж-
дународному уголовному праву) и, в неменьшей степени, вопросам международного част-
ного права.

В 1884 г. И. А. Ивановский защитил диссертацию pro venia legendi «Женевская кон-
венция 10 (22) августа 1864 года» (официальные оппоненты Р. О. Эйхельман и А. Ф. Ки-
стяковский). В этом же году он получил в Университете св. Владимира звание приват-
доцента. В своей диссертации Игнатий Александрович осветил международно-правовые 
аспекты защиты больных и раненых солдат в условиях вооруженного конфликта. Этот во-
прос он считал одним из важнейших в праве войны. Ученый прослеживает исторический 
опыт правового положения больных и раненых во время войны солдат, санитарного пер-
сонала от Древнего Египта, Греции и Рима до созыва Женевской конференции 26 октября 
1863 года. Далее, ученый анализирует историю Женевской конвенции с момента ее заклю-
чения 10 (22) августа 1864 года, до времени написания диссертации [3].

Двадцать второго марта 1884 г., по предложению профессора М. И. Малинина, был 
избран Советом Новороссийского университета приват-доцентом по кафедре международ-
ного права, и с этого времени стал читать в университете полный курс международного 
права. Его вступительная лекция «Определение, основные начала, задачи и значение меж-
дународного права» читанная 15-го сентября 1884 года, в Императорском Новороссийском 
университете, была издана в Одессе в 1884 г. [4]. Одновременно с преподаванием в уни-
верситете он читал курс политической экономии в Одесском коммерческом училище 
Г.  Ф.  Файга.

В 1885 году подготовил к печати конспект лекций по международному праву, моно-
графию «О подготовке лиц, посвящающих себя консульской карьере, и о роли в этом отно-
шении высших коммерческих школ» [5]. В это же время он активно работал над написани-
ем магистерской диссертации на тему «Взаимное содействие государства в производстве 
следствий по делам уголовным», которая была готова в мае 1889 г. и в этом же году была 
опубликована [6, с. 482].

В 1889 году И. А. Ивановский защитил в Университете св. Владимира магистерскую 
диссертацию и был удостоен степени магистра международного права.

Магистерская диссертация И. А. Ивановского делится на две части: историческую 
(с  XVII века до времени написания диссертации, т.е. до 80-х годов XIX в.) и критико-до-
гматическую. В историческом обзоре автор раскрывает процесс зарождения содействия 
государств друг-другу в производстве следствий по делам уголовным; дает анализ истории 
взаимной помощи государств в производстве следствий по делам уголовным на основа-
нии международных договоров, и заканчивает первую часть исследования историей вза-
имной помощи государств в производстве следствий по делам уголовным на основании 
законодательных постановлений отдельных стран.

Вторая часть диссертации посвящена общим замечаниям о юридической природе 
взаимного судебного содействия государств и юридических нормах определяющих его; 
раскрывается процесс передачи судебного поручения из одного государства в другое; об-
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стоятельно анализируется исполнение и отказ в исполнении судебного поручения ино-
странного суда. Последние разделы посвящены отдельным видам судебных поручений.

Двадцать второго октября 1889 года Ивановский был утвержден в звании 
экстраординарного профессора по кафедре международного права Новороссийского уни-
верситета и возглавлял эту кафедру до 1896 года.

В Одесский период его научной и педагогической деятельности ученый подгото-
вил к печати двухтомное «Собрание действующих договоров, заключенных Россией с 
иностранными державами: в 2-х томах» [7] и опубликовал ряд рецензий на новые юриди-
ческие труды Н. Е. Чижова, В. Н. Ренненкампфа, на учебник по международному праву В. 
П. Даневского. 

После двенадцатилетней службы в Одессе, в августе 1896 года, Министерство народ-
ного просвещения перевело И. А. Ивановского в Санкт-Петербургский университет, где он 
занял кафедру государственного права. Одновременно со службой в университете он препо-
давал государственное право в Александровском лицее и в Александровской военно-юри-
дической академии. Был членом Юридического общества при Санкт-Петербургском уни-
верситете и членом Российской группы Международного союза криминалистов [8, с. 11].

В июне 1897 года Александровский лицей командировал Ивановского в Вену для изу-
чения опыта учебно-воспитательного процесса и условий, в которых жили воспитанники 
Терезианской академии. Опубликованный в 1898 г. отчет об этой командировке вызвал 
большой интерес педагогов многих лицеев в России [6, с. 482].

В 1899-1901 гг. ученый преподавал пропедевтику государственных наук великому кня-
зю Михаилу Александровичу.

На протяжении двух десятилетий И. А. Ивановский являлся руководителем профес-
сорских стипендиатов по кафедре государственного права.

И. А. Ивановский – один из выдающихся университетских преподавателей, лекции 
которого всегда были проникнуты научным увлечением. Значительное число государство-
ведов начала XX ст. прошли через его школу. Профессор В. Э. Грабарь отмечал «В науке 
международного права он оставил после себя заметный след. Работы его отличаются ще-
петильной добросовестностью. По направлению своему он был последовательный пози-
тивист-догматик» [9, с. 333-334].

В 1900 году ученый был возведен в дворянское звание [10].
С июля 1905 г. он был утвержден в должности исполняющий обязанности ординар-

ного профессора, а с октября 1909 года был удостоен звания заслуженного профессора 
[11, с. 26].

В 1905 году участвовал в комиссии А. Г. Булыгина по разработке законопроекта об 
учреждении Государственной Думы. 

С 1904 по 1905 г. и в 1918 году – декан юридического факультета Санкт-Петербургского 
университета.

С 1 января 1900 года в чине действительного Статского Советника. Награжден ордена-
ми св. Станислава 3 степени (1891), св. Станислава 2 степени (1896), св. Владимира 4 сте-
пени (1903), св. Владимира 3 степени (1905), св. Станислава 1 степени (1907), Серебряная 
медаль в память Царствования императора Александра III (1896).

В бурные революционные годы И. А. Ивановский продолжал преподавать в 
Петроградском университете. На юридическом факультете читал курсы: «Русское госу-
дарственное право» (1897 – 1914), «Русское государственное право в связи с общим уче-
нием о государстве» (1898 – 1909), «Общее учение о государстве в связи с обзором основ 
государственного устройства важнейших государств Европы и Америки» (1899 – 1916), 
«Лекции по общей теории государственного права и иностранному государственному пра-
ву» (1917).

В 1924 году И. А. Ивановский был уволен из университета согласно распоряжения 
Уполномоченного Наркомпроса «в связи с ликвидацией читаемых курсов».

После увольнения из университета продолжил работать в Ленинградском Поли-
техническом институте; на экономическом отделении читал курс международного права 
(1925 – 1930) [12, с. 165].
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С 30 июня 1930 г. Ленинградский Политехнический институт перестал существовать. 
В течении 1930-1934 гг. институт был реорганизован и разделен на ряд самостоятельных 
институтов. И. А. Ивановский был вынужден уволиться и больше преподавательской дея-
тельностью не занимался.

По данным справочника «Наука и научные работники СССР. Часть V. Научные работ-
ники Ленинграда», Игнатий Александрович в 1934 году состоял членом Ленинградской 
секции научных работников и проживал по адресу: Ленинград, ул. Бармалеева, 5, кв. 26 
[13, с. 147].

О личной жизни и семье ученого. В различных источниках, биографы и исследователи 
пишут о И. А. Ивановском, что он умер в 1926-м году или не ранее 1926-го, или просто в 
1920-х годах, но где и как, неизвестно.

Сегодня, в некоторой степени, можно получить ответ на эти вопросы. 
О семье И. А. Ивановского стало известно из материалов Государственного реестра 

уникальных документов Архивного фонда Российской Федерации (дело Департамента 
Герольдии Правительствующего Сената о выдачи оттиска герба Ивановских от 02.04.1915). 
В этом документе сказано: «Определением Правительствующего Сената 9-го ноября 1900 
года, Действительный Статский Советник Игнатий Александров Ивановский, с женою его, 
Марией Михайловою и детьми Верою, Александром и Михаилом, признан в потомствен-
ном Дворянстве, с правом на внесение в третью часть Дворянской родословной книги, 
по Всемилостивейше пожалованному ему, 1-го января 1900 года, чину Действительного 
Статского Советника» [10].

Итак, Игнатий Александрович был женат на Марии Михайловне Ивановской.
О детях И. А. Ивановского известно следующее: старший сын – Ивановский Михаил 

Игнатьевич, родился 22 ноября 1892 г. в Одессе, профессор Ленинградской лесотехни-
ческой академии, по совместительству преподавал в Политехническом и Лесном инсти-
тутах (20-30-е гг.), специалист в области экономической географии. Умер в блокадном 
Ленинграде, в январе 1942 г. [14].

Младший сын – Ивановский Александр Игнатьевич родился 7 августа 1896 г. в 
с. Красноивановка Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии, окончил 
Александровский лицей (1916) и Ленинградский сельскохозяйственный институт (1924), 
кандидат сельскохозяйственных наук (1940), специалист в области полярного земледелия. 
Умер 29.09.1989 г., похоронен в Москве [15, 16].

Дочь – Ивановская Вера Игнатьевна родилась 13 декабря 1894 г. в Одессе. Окончила 
Первый Ленинградский педагогический институт, словесно-историческое отделение 
(1916). Занималась преподавательской и библиотечно-библиографической работой. 
Умерла в блокадном Ленинграде в марте 1942 г.

В настоящем очерке необходимо упомянуть и о внуках И. А. Ивановского. Внучка – 
Ивановская Ариадна Александровна родилась 27 декабря 1928 г., заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, известная московская журналистка. Внук – Ивановский 
Игнатий Михайлович (01.04.1932; Ленинград – 16.08.2016; Санкт-Петербург) – советский 
и российский поэт-переводчик, Лауреат премии Шведской академии. Окончил переводчес-
кий факультет Первого Ленинградского государственного института иностранных языков 
(1955).

В 2012 году, Игнатий Михайлович, в интервью обозревателю журнала «Эксперт 
Северо-Запад» (2012, № 35) Никите Елисееву поведал интересные факты из жизни своего 
деда Игнатия Александровича Ивановского. На вопрос обозревателя «Чья это фотогра-
фия?» Игнатий Михайлович ответил: «Это мой дед, юрист-международник высочайшего 
класса. Заведовал кафедрой в Петербургском Университете. Однажды он получил пред-
ложение прочесть на дому курс международного права одному ученику. Им оказался брат 
царя Николая II Михаил Александрович. В 1917 году Николай отрекся от престола, как бы 
это сказать, в его пользу. Так что дед преподавал международное право последнему рос-
сийскому императору. Когда годовой курс был закончен, дед получил чин тайного советни-
ка и орден Святого Владимира. По такой причине я – потомственный дворянин. До этого 
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дед был мещанского сословия. Кроме того, он получил кучу денег. По семейной легенде – 
100 тыс. рублей золотом. А тут – революция, банки перестали выдавать деньги. Дед сел на 
извозчика и поехал в Гатчину. Наитие какое-то у него было. В Гатчине был банк, который 
почему-то еще понемножку выдавал деньги. Дед что-то забрал. Коллеги-профессора ска-
зали, что он – финансовый гений. При советской власти дед некоторое время работал в 
университете, потом увидел, что творится на кафедре, кто вылез на первые места, и ушел. 
В 1934 году погиб в дорожной катастрофе. Мне было тогда два года» [17, с. 34]. Из со-
держания интервью установлено, что Игнатий Александрович ушел из жизни в 1934 году.

В заключении, хотелось бы еще раз обратить внимание на проблемы, поставленные 
ученым в международно-правовом аспекте, в контексте современных событий, которые 
происходят в мире и в нашей стране.

12 сентября 2017 года в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи 
ООН. Ее председатель Мирослав Лайчак из Словакии выразил надежду, что нынешняя 
сессия внесет важный вклад в укреплении мира и безопасности на планете. Вопросы по-
вестки дня посвящены проблемам обеспечения мира и безопасности, борьбы с террориз-
мом и другими формами уголовной преступности, защиты прав человека и окружающей 
среды, вопросам социального и экономического развития.

У нас, на Востоке Украины уже три года идет война, самое страшное, погибло уже бо-
лее десяти тысяч человек, получило ранения двадцать тысяч, и не видно конца этой войне. 
Вопрос войны и мира на Донбассе также стоит в центре внимания Генеральной Ассамблеи 
ООН. Сегодня, как никогда актуальны проблемы поставленные и разработанные еще в кон-
це XIX в. известным ученым в области международного права Игнатием Александровичем 
Ивановским. Ученый обосновал необходимость содействия государств друг-другу в про-
изводстве следствий по делам уголовным, о взаимной помощи государств в производстве 
следствий по делам уголовным на основании международных договоров, а также о вза-
имной помощи государств в производстве следствий по делам уголовным на основании 
законодательных постановлений отдельных стран.

Современным юристам и политикам необходимо почаще обращаться к истокам право-
вого наследия наших соотечественников прошлого. Именно к таким людям и принадле-
жит Игнатий Александрович Ивановский, один из многих незаслуженно забытых сегодня 
украинских правоведов, труды которого, хотя и не переиздавались в Советском Союзе, но 
до сих пор сохраняют свое научное значение. 
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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ТУРЕЧЧИНИ
Стаття присвячена аналізу системи джерел права Турецької Республіки як основи 

правової системи країни. Незважаючи на закріплення у Конституції чіткого кола та іє-
рархії джерел права, примату міжнародно-правових актів, існує паралельна регламента-
ція питання джерел права та їх застосування Цивільним кодексом. Автор аналізує місце 
звичаїв, судових рішень та доктрини у сучасній правовій системі Туреччини. 

Ключові слова: джерела права, закони, декрети, регламенти, міжнародні угоди, 
звичаї, судові рішення, доктрина, Туреччина.

Постановка проблеми. Формування сучасної правової системи – складний, 
тривалий, багатофункціональний процес, а тому вимагає належного аналізу, у тому 
числі закордонного досвіду. Система джерел права є основою правової системи 
будь-якої країни. Саме тому так гостро в Україні стоїть питання компаративних 
досліджень різних джерел права. Вони є актуальними з точки зору оцінки стану нашого 
законодавства на сучасному етапі та обґрунтування його розвитку з урахуванням 
соціальних явищ і змін у суспільних відносинах, прогресивних чи негативних, 
які вимагають їх законодавчого закріплення. Практика свідчить про необхідність 
кардинальних змін у цій сфері, поєднання глибоких фундаментальних досліджень з 
прикладними розробками, порівняльного аналізу джерел права інших країн з метою 
подальшого здійснення правової реформи. 

Досвід Туреччини в цій сфері є доволі показовим, тому що у правовій системі 
Туреччини, так як і для України, актуальними є вимоги конституційної законності, які 
забезпечують ієрархічну підпорядкованість нормативно-правових актів і верховенство 
Конституції в системі законодавства та які регламентують окремі форми законотворчого 
процесу, та оновлення права (своєчасна зміна, скасування старих законів та їх приписів, 
прийняття нових). Підхід турецького законодавця до питань регламентації системи 
джерел права теж є цікавим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуваному питанню присвячуєть-
ся незначна увага правників. В літературі тема джерел права у Туреччині практично не 
висвітлена. Тому розглядуване питання потребує свого додаткового дослідження.

Метою статті є висвітлення особливостей джерел права Туреччини, дихотомію їх 
регулювання в законодавстві.

Виклад основного матеріалу. Система джерел права в Туреччині є строго ієрар-
хічною системою. Основними джерелами є законодавчі та інші нормативні акти, які 
очолює Конституція та які чітко визначені самою Конституцією.

Конституція Туреччини в юридичному сенсі виступає як основний закон держави, 
який приймається та змінюється в особливому порядку, має верховенство до усіх ін-
ших нормативних актів в країні, закріплює державний лад країни, систему державних 
органів та місцевого самоврядування, порядок їх формування та принципи функціону-
вання, визначає фундаментальні права і свободи людини і громадянина, основи еконо-
мічних, політичних, екологічних та інших відносин в суспільстві.

Сучасну Конституцію Туреччини 1982 р. [1], як і інші республіканські конституції 
[2], [3], було прийнято на референдумі (всенародному голосуванні), хоча текст консти-
туції розробляв і приймав за основу такий орган як Установчі Збори (Конституційна 
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Асамблея). Поява Конституції в Туреччині означала радикальну зміну у співвідношен-
ні сил держави і громадянського суспільства. 

Конституція є найвищим джерелом турецького правопорядку через принцип верхо-
венства Конституції. Цей принцип був прийнятий ще Конституцією 1876 року. Він був 
підтриманий Конституціям 1924, 1961 рр. Конституція 1961 року вперше закріпила 
статус Конституційного Суду [3]. Конституція 1982 року зберігала як цей принцип, так 
і силу контролю Конституційного Суду щодо законів та декретів, що мають силу зако-
нів. Відповідно до статті 11 Конституції: «Положення Конституції є фундаментальни-
ми правовими нормами, що є обов’язковими для законодавчих, виконавчих та судових 
органів, а також адміністративних органів та інших установ та окремих осіб. Закони не 
суперечать Конституції» [1].

Конституція Туреччини відрізняється від звичайних законів, які приймаються пар-
ламентом, не тільки за порядком прийняття, але й за порядком внесення змін до неї. 
Це пов’язано, як прийнято у конституційно-правової доктрині Туреччини, з тим, що 
Конституція встановлює основи організації суспільства і держави, закріплює фун-
даментальні права людини і громадянина. Потім ці принципи розвиваються в інших 
галузях права. Конституційна держава Туреччина служить суспільству, гарантує пра-
ва і свободи громадян. Регулюючи основоположні суспільні відносини, Конституція 
Туреччини гарантує стабільність суспільства, враховує соціальні інтереси різних груп, 
встановлює такий устрій держави і суспільства, який визнається більшістю населення 
справедливим [4]. З цієї причини Конституцію Туреччини відрізняє ускладнена про-
цедура внесення поправок і змін.

Конституція є доволі «жорсткою» за встановленими процедурами. Деякі положен-
ня не можуть бути змінені ніколи. Це положення статті 1 Конституції, щодо форми дер-
жави як Республіки, положення статті 2 про характеристики Республіки і положення 
статті 3, щодо цілісності держави, офіційної мови, прапору, гімну і столиці. Усі інші 
положення можуть бути змінені за складною процедурою, відмінною від процедури 
зміни звичайних законів. 

Згідно статті 175 конституційна поправка пропонується у письмовій формі за голо-
сами не менш однієї третини загальної кількості членів Великих Національних Зборів 
Туреччини (далі – ВНЗТ). Пропозиції по внесенню поправок в Конституцію обгово-
рюються двічі на пленарному засіданні. Для прийняття поправки потрібно три п’ятих 
голосів від загального числа членів парламенту, отриманих таємним голосуванням. 
Закони про конституційні поправки, які не виносились на референдум, видаються в 
офіційному виданні «Офіційна Газета».

Президент Республіки може відхилить закони, які пов’язані з конституційними по-
правками. Якщо ВНЗТ все ж приймає проект закону, що є відхиленим Президентом, у 
дві третини голосів від більшості, то Президент може винести закон на референдум. 
Якщо закон був прийнятий у три п’ятих чи менш чим у дві третини від загального чис-
ла голосів парламенту и не відхилений Президентом, то для подальшого розгляду він 
видається в Офіційній Газеті та виноситься на референдум. 

Так більшість поправок у діючу Конституцію було винесено на референдум у 2002, 
2004, 2010, 2017 роках. Вони були схвалені більш, чим половиною виборців. 

За структурою Конституція Туреччини є розгорнутою, кодифікованою, тому що 
Конституція Туреччини є надзвичайно докладним документом, який складається з пре-
амбули, 7 частин, 177 постійних і 15 тимчасових статей. Для позначень використову-
ються римські цифри та латинські букви. Номери статей йдуть арабськими позначен-
нями 1, 2, 3 і т.д. Усі поправки до Конституції інкорпоруються в її текст, як і в більшості 
європейських конституцій, а не йдуть окремо, як у Конституції США.

За Конституцією ідуть закони (Kanun) і інші нормативні акти парламенту, які мають 
верховенство над будь-якими актами інших органів державної влади та управління.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201714

Згідно ст. 87 Конституції Туреччини компетенцією щодо прийняття, зміни та скасу-
вання законів наділені Великі Національні Збори Туреччини. Також даний орган рати-
фікує міжнародні угоди.

Стаття 87 Конституції дозволила Великим Національним Зборам Туреччини скла-
дати, вносити зміни та скасовувати закони. Законодавчі законопроекти пропонуються 
Радою міністрів та окремими депутатами, як зазначено у статті 88. Такі законопроекти 
обговорюються та приймаються Парламентом на своєму пленарному засіданні відпо-
відно до Конституції та Регламенту Великих Національних Зборів. 

Конституція вимагає певного кворуму для прийняття звичайних законів у стат-
ті 96. Відповідно до цієї статті: «Якщо інше не передбачено Конституцією, Великі 
Національні Збори Туреччини скликаються принаймні на одну третину від загальної 
кількості членів і приймають рішення абсолютною більшістю присутніх; однак, кворум 
для прийняття рішень за жодних обставин не може бути меншим за чверть плюс один 
голос від загальної кількості членів. Члени Ради міністрів можуть делегувати міністра 
для голосування від їх імені на засіданнях Великих Національних Зборів Туреччини, 
в яких вони не можуть взяти участь. Проте, міністр не повинен подавати більше двох 
голосів, включаючи і його власний».

Законодавчі проекти, прийняті Великими Національними Зборами, подаються 
Президенту Республіки відповідно до статті 89 Конституції. Президент повинен або 
підписати законопроект протягом п’ятнадцяти днів, або повернути його частково або 
цілком для перегляду в той же період (відкладальне вето) зі своїми зауваженнями (за 
винятком законопроекту про бюджет) в парламент. Якщо Великі Національні Збори 
повторно приймають законопроект без змін, то законопроект буде оприлюднений 
Президентом. Закони приймаються лише шляхом опублікування в Офіційній Газеті.

Коли Президент вважає законопроект неконституційним, а ВНЗТ наполягає на його 
прийнятті, Президент може направити його до Конституційного Суду, який протягом 
60 днів виносить остаточне рішення.

Більшість законів за структурою дуже прості, не мають преамбули чи основних по-
ложень, де пояснюються терміни чи принципи і методи регулювання, і починаються з 
назви статті, потім йде слово «Стаття» і її номер. Деякі закони мають окремі частини 
чи розділи, які поділяються на статті. Наприклад, Закон № 1211 «Про Центральний 
банк Турецької Республіки» від 14.01.1970 р. [5] не має преамбули чи основних поло-
жень, поділяється на дві частини і статті, кожна з яких має окрему назву. А ось Закон 
«Про процедуру адміністративної юстиції» [6], за змістом та структурою це як наш 
Адміністративно-процесуальний кодекс, має першу частину з назвою «Загальні поло-
ження». 

Стиль та мова, структура окремих турецьких законів дуже відрізняються залежно 
від напрямку законів, відносин, які вони регулюють, різноманітних правових запози-
чень у інших країн. Але можна констатувати, що більшість статей законів написані 
дуже лаконічно та чітко. Структура статей, як окремих норм права, часто складається 
з диспозиції та санкції, але без гіпотези. Не має єдності законодавця у позначеннях 
частин статей: деякі закони містять пункти 1, 2, 3.., деякі абзаци позначені буквами та 
назвою, які передують номеру статті. 

З урахуванням необхідності адаптації цивільного законодавства до нових соціаль-
них, економічних та інших реалій життя країни 22 листопада 2001 турецький парламент 
прийняв новий Цивільний кодекс – TÜRK MEDENİ KANUNU. Але точний переклад з 
турецької мови цього акта – Турецький Цивільний Закон [7]. Слова Кодекс в назві не 
має. І тільки тому, що цей акт складається з традиційної для таких актів структури – 
1030 статей, які містяться в п’яти книгах, компаративісти відносять цей акт до стан-
дартних європейських кодексів французького напряму, що є структурованим згідно 
інституційної системи. Але для турецьких юристів Статути, записані систематично для 
регулювання окремих галузей права, називаються титулом «Кодекси». Повноваження 
щодо прийняття, внесення змін і скасування статуту належать турецькому парламенту.
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Але цей закон нe простий кодекс. Він в перших статтях містить важливі положення 
щодо усього законодавства та системи джерел права в Туреччині взагалі, так як і іта-
лійський Цивільний кодекс 1942 р., і ці положення поширюють свою дію не тільки на 
цивільні відносини.

Так, стаття 1 закріплює: «Закон застосовується у всіх випадках у відповідності бук-
ві та духу будь-якого з його положень». Але при цьому в тій же статті зазначено, що 
суддя виносить рішення і тоді, коли в його справі відсутнє положення закону, на яке він 
може посилатися, «суддя в такому разі може діяти відповідно до звичайного права». 
«При винесенні рішення суддя використовує наукові думки та судові рішення».

Таким чином, в турецькій правовій системі існують не тільки законодавчі акти як 
джерела права, хоча вони є основними, а й звичаї та доктрина. Щодо судових рішень, то 
виходячи із ст.1 Цивільного Закону, вони теж можуть бути взяти за основу при винесен-
ні судового рішення. Але усі республіканські конституції зробили Великі Національні 
Збори єдиним органом влади для прийняття законів та заборонили делегувати законо-
давчу владу будь-якій установі. Закони встановлюють принципи, але дають судді право 
тлумачення та застосування цих принципів до конкретних фактів.

У ієрархічній структурі турецького правового порядку регламенти займають 
третє місце за значенням. Але ст. 91 Конституції Туреччини закріплює, що Великі 
Національні Збори Туреччини можуть надавати Раді міністрів право приймати декре-
ти, що мають силу закону (Kanun Hukmunde Kararname). Однак основні права, особисті 
права і обов’язки, зазначені в частині 2 глав 1 і 2 Конституції, політичні права, зафіксо-
вані в розділі 4, не можуть бути регламентовані цими декретами, за винятком періодів 
воєнного та надзвичайного стану в державі.

Декрети, що мають силу закону, набувають чинності в день їхньої публікації в 
Офіційній Газеті. Однак пізніша дата набрання ними чинності може бути позначена в 
самому декреті.

Стаття 148 Конституції регулює перевірку конституційності деяких актів 
Конституційним Судом. Відповідно до цієї статті: «Конституційний Суд розглядає кон-
ституційність як щодо форми, так і за змістом законів, декретів, що мають силу законів, 
Регламенту Великих Національних Зборів Туреччини. Конституційні зміни повинні пе-
реглядатися та контролюватися лише за формою. Проте Конституційний Суд не може 
подати жодних позовів стосовно неконституційності щодо форми чи змісту декретів, 
що мають силу законів, випущені під час надзвичайного стану, воєнного стану або під 
час війни».

Рада Міністрів та Президент Турецької Республіки мають право видавати поста-
нови (Tuzuk), які відповідно до ст. 105 Конституції Туреччини підписуються прем’єр-
міністром, і відповідні міністри несуть відповідальність за них. 

Рішення та розпорядження, підписані Президентом Республіки за власною іні-
ціативою, не можуть бути оскаржені ні в якій юридичній інстанції, включаючи 
Конституційний Суд.

Рада міністрів, крім права видавати постанови, наданого Великими Національними 
Зборами Туреччини, згідно зі ст.ст. 115 та 124 Конституції видає підзаконні акти – рег-
ламенти та інструкції (yonetmelik), що регулюють порядок виконання законів або ви-
значають коло питань, які регулюються законом за умови, що вони не суперечать існу-
ючим законам і розглянуті Державною Радою. 

Декрети та постанови скріпляються підписом Президента Республики і промульгу-
ються тим же чином, що і закони. А підзаконні акти уряду далеко не всі публікуються в 
Офіційній Газеті, тобто закон визначає, які повинні бути опубліковані в неї.

Міжнародні договори є ще одним джерелом турецького права. Відповідно до 
статті 90: «Ратифікація договорів, укладених з іноземними державами та міжнарод-
ними організаціями від імені Турецької Республіки, підлягає затвердженню Великими 
Національними Зборами Туреччини згідно закону, що регламентує процес ратифікації.
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Угоди, що регламентують економічні, торговельні та технічні відносини та охо-
плюють період не більше одного року, можуть бути введені в дію через промульгацію, 
якщо вони не тягнуть за собою будь-яких фінансових зобов’язань держави і якщо вони 
не порушують статус фізичних осіб або немайнових правах громадян Туреччини за 
кордоном. У таких випадках ці угоди надсилаються до Великих Національних Зборів 
Туреччини для отримання інформації протягом двох місяців з моменту їх промульгації.

Угоди, що стосуються реалізації міжнародного договору та економічних, комер-
ційних, технічних або адміністративних угод, укладені на основі положення закону, не 
вимагають схвалення парламенту. Проте угоди, укладені відповідно до положень цього 
параграфу, які впливають на економічні або торговельні відносини та приватні права 
фізичних осіб, не будуть введені в дію до опублікування.

Угоди, що становлять поправки до законодавства Туреччини, підпадають під по-
ложення першого абзацу.

В оригінальному тексті статті 90 говориться про те, що міжнародні договори, які 
належним чином були введені в дію, мають такий самий ефект, що й внутрішні закони. 
Тому у випадку конфлікту між національним законодавством та міжнародним догово-
ром повинні застосовуватися принципи lex posteriori derogat legi anteriori і lex specialis 
derogat legi generali [4].

Тут слід додати, що, як і її попередниця, Конституція 1982 року передбачає су-
дову недоторканність міжнародних договорів у статті 90. «Жодне звернення до 
Конституційного Суду не приймається щодо цих договорів на тій підставі, що вони є 
неконституційними. У разі виникнення конфліктів між міжнародними угодами, які на-
лежним чином вводяться в дію щодо основних прав та свобод та внутрішніх законів, 
зважаючи на різні положення щодо того самого питання, положення міжнародних до-
говорів будуть переважними».

 Конституційна поправка 2004 року змінила статус міжнародних договорів про 
основні права та свободи в правовій ієрархії. Таким чином, статус таких договорів був 
підвищений до місця між конституцією та звичайними внутрішніми законами.

Проте це положення не може вважатися несумісним з принципом верховенства 
права. Його мета – захистити державу від відповідальності за міжнародним правом та 
міжнародними санкціями [4].

У систему джерел права Туреччини, як вказано у ст. 1 Цивільного закону, входять 
звичаї. У Туреччині закон і звичай розглядають як два джерела права одного порядку. 
Але звичай в судовій практиці Туреччини наділений більшим значенням, ніж здається 
на перший погляд. Справа в тому, що в ряді випадків закон потребує доповнення зви-
чаєм. Поняття, що використовує законодавець, також можуть потребувати пояснення з 
позиції звичаю. Але звичай не має значення сам по собі, він важливий лише в тій мірі, 
в якій сприяє знаходженню справедливого рішення судом. Якщо він суперечить закону, 
то визнається нікчемним [8; 3].

Звичай може впливати на законодавство прямим чином. Так 1 жовтня 2008 року 
вступив в силу новий закон про соціальний захист в Туреччині [9]. Діти, які досягли 18 
років і які ніде не вчаться, не мають права отримувати медичну допомогу в державних 
лікарнях на основі страхування батьків. Але згідно традиції, коли за релігійними мо-
тивами жінки не повинні працювати, та до їх заміжжя сім’я повністю їх забезпечує, у 
законі передбачене виключення. Батьки мають право, виплачуючи внески пропорційно 
зарплаті або пенсії, дозволити незаміжнім и непрацюючим дочкам користуватися дер-
жавною страховкою. Безробітні батьки мають право лікувати в державних лікарнях не-
працюючих та незаміжніх дочок старше 18 років без страхових внесків. Але не синів.

Судова практика (прецедент) в Туреччині хоча і не визнається джерелом права на-
пряму, але вже вказаною вище ст. 1 Цивільного закону затверджено, що при винесенні 
рішення суддя використовує наукові думки та судові рішення. 

Рішення верховних судів, таких як Вищий касаційний суд, Державна рада, Вищий 
військовий суд мають обов’язковий вплив на рішення нижчих судів у межах їхньої 
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юрисдикції. Турецький адвокат Cetin Emec Bulvari, висвітлюючи питання джерел права, 
констатує, що у деяких випадках безглуздо починати провадження, якщо вищі суди по-
слідовно відхиляють подібні справи. Однак жоден суддя не пов’язаний жодним рішен-
ням вищого суду з подібною справою, за винятком уніфікованих рішень Генеральної 
ради Вищого касаційного суду (Ictihadi Birlestirme Karari), спрямованих на узгодження 
суперечливих думок з тієї самої проблеми [10]. Їх можна порівняти з Постановами 
Пленуму Верховного Суду України, але турецький аналог має обов’язкову силу.

За визнанням турецьких вчених у Туреччині юристи прагнуть керуватися законом, 
а судді відкрито визнають наявність у них влади щодо створення правових норм при 
наявності прогалин у законах. Однак існує правило, згідно з яким: 1) судова практика 
діє в рамках, встановлених для права законодавцем, тоді як діяльність самого законо-
давця полягає у встановленні цих рамок; 2) правова норма, створена судовою практи-
кою, не має того авторитету, який мають законодавчі норми [4]. 

І хоча роль судових рішень помітно зросла, відносини між законом і судовою прак-
тикою досить непрості.

Довгий час джерелом права в Туреччині була правова доктрина, під якою розумі-
ють основні ідеї і принципи права. Вони були вироблені переважно в XIII-XIX ст.. в 
лоні ісламу, і лише порівняно недавно, доктрина поступилася своєю першістю закону. 
Сьогодні доктрина являє собою досить важливе джерело права, це вже не висновки 
імамів, а труди науковців-юристів. Її роль у сьогоденні Туреччини велика, насамперед, 
у встановленні методів, за допомогою яких розвивають право і тлумачать закони, вона 
також може впливати на законодавчу та судову діяльність.

Висновки. Таким чином, правовій системі Туреччині притаманна вся сучасна різ-
ноджерельність. Аналіз законодавства показав, що існує певна дихотомія у регулюван-
ні питань джерел права, тому що основна група джерел права закріплена у Конституції 
1982 р., але є ввідна частина Цивільного закону, яка додає до основного переліку дже-
рел ще і такі, які є доповнюючими: звичай, доктрина, судові рішення. 

Основними джерелами турецького законодавства за ієрархією є Конституція, між-
народні договори, закони парламенту, постанови, що мають силу закону, декрети та 
регламенти Президента, Прем’єр-міністра та уряду та підзаконні акти міністерств та 
відомств, публічних організацій. Створення ієрархічно несуперечливої системи за-
конодавства пов’язано з принципом судового контролю за конституційністю законів. 
Його сенс висловлює правило: все що суперечить конституції – мізерно.

Але в турецькій правовій системі існують не тільки законодавчі чи нормативні акти 
як джерела права, хоча вони є основними, а й звичаї та доктрина. Звичай визнається 
базовим джерелом права, якщо в законодавстві є прогалина з регулюванням того чи 
іншого явища чи відносин. 

Щодо судових рішень, то виходячи із ст.1 Цивільного Закону, вони теж можуть бути 
взяти за основу при винесенні судового рішення. Але усі республіканські конституції 
зробили Великі Національні Збори єдиним органом влади для прийняття законів та за-
боронили делегувати законодавчу владу будь-якій установі, тому судді не створюють 
систему прецедентного права, як у англосаксонській правовій сім’ї.
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Постановка проблеми. Сучасну правову державу неможливо уявити без незалеж-
ного правосуддя. Протягом майже чверті століття Україна декларує створення дійсно 
незалежної судової гілки влади, однак час від часу стикається з труднощами реалізації 
цієї мети. З ростом громадської активності та моніторингу діяльності органів правосуд-
дя з боку громадян, стало очевидним, що дотримання принципу незалежності суддів є 
важливим питанням, яке особливо турбує українське суспільство.

Недивлячись на те, що Україна здобула незалежність майже 26 років тому, до сьо-
годнішнього дня триває становлення нашої держави, як правової. Проблеми, з якими 
стикається правосуддя в Україні, стали причинами її численних реформувань, остан-
ня з яких реформа розпочата в 2016 році, яка згідно Указу Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», покликана забезпечити практичну реалі-
зацію принципів верховенства права і забезпечення кожному право на справедливий 
судовий розгляд незалежним та неупередженим судом [1].

Зазначена реформа стала рухомою силою для численних змін в системі судової 
влади та судочинства в цілому, так серед якісних змін варто відмітити реорганізацію 
Вищої ради юстиції шляхом утворення Вищої ради правосуддя, одним із завдань якої є 
забезпечення незалежності суддів. Новостворений орган має прописані в законодавстві 
механізми забезпечення своїх повноважень, однак про ефективність реалізації їх на 
практиці можна буде говорити лише з часом.

Загалом же, питання незалежності суддів в Україні актуальне вже протягом деся-
тиліть, шлях нашої держави до європейської інтеграції ще більше акцентує увагу на 
стані правосуддя в державі. Новостворена Вища рада правосуддя покликана вирішити 
низку завдань в судочинстві України, одна з яких, забезпечення незалежності право-
суддя. Лише створення ефективно діючих механізмів перешкоджання впливу на суддю, 
та його захист у разі будь-яких спроб втручання у здійснення ним правосуддя, є пере-
думовою в утвердженні України як правової та демократичної держави.

Метою статті є визначення особливостей та ефективності забезпечення незалеж-
ності суддів Вищою радою правосуддя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика статті привертає ува-
гу багатьох сучасних науковців, зокрема їй приділили свою увагу такі дослідники: 
Е.  Б.  Абро сімова, М. В.  Василевич, Л. Є. Виноградова, В. В. Городовенко, В. О. Гри-
нюк, В. Г. Кононенко, Р. О. Куйбіда, І. Є. Марочкін, С. В. Подкопаєв, А. О. Селіва-
нов,  М. Д.  Са венко, В. В. Носков, А. О. Фальковський.

Виклад основного матеріалу. Незалежність судової влади є головною умовою за-
безпечення верховенства права, ефективного захисту прав і свобод людини та громадя-
нина, юридичних осіб, інтересів суспільства й держави. 
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Як зазначає Пленум Верховного Суду України в своїй Постанові «Про незалеж-
ність судової влади» від 13.06.2007 року № 8, в Україні незалежність судів встановлена 
як конституційний принцип організації та функціонування судів з метою забезпечення 
права осіб на такий захист. Недоторканність суддів не є особистим привілеєм, а як один 
з елементів статусу суддів має публічно-правове призначення забезпечити здійснення 
правосуддя незалежним, неупередженим і справедливим судом [2].

Разом з тим, незважаючи на теоретичне та практичне значення даної правової ка-
тегорії, науковці не мають єдності поглядів щодо визначення поняття незалежності 
судді. Зокрема, М. В. Василевич вказує, що «незалежність суддів полягає в їхніх само-
стійності, непов’язаності під час здійснення правосуддя будь-якими обставинами та 
іншою, крім закону, волею» [3, с. 9]. Е. Б. Абросімова визначає незалежність суддів «як 
самостійність судів у системі інших державних та громадських органів і незалежність 
судової влади та її носіїв у змістовому аспекті цього слова, як їх неупередженість» [4, с. 
211]. М. Д. Савенко вважає, що «незалежність суддів – це система політичних, соціаль-
но-економічних, ідеологічних, правових заходів, що забезпечують самостійне, неупе-
реджене і справедливе розв’язання конфлікту, вирішення спірного правового питання 
суддею за своїм внутрішнім переконанням на підставі закону без будь-якого сторонньо-
го втручання у здійснення правосуддя, ефективний захист прав і свобод людини і гро-
мадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, суспільства і держави» [5, с. 99]. 

Дослідивши різні наукові погляди, можна зробити висновок, що під незалежніс-
тю суддів слід розуміти систему діючих механізмів, які унеможливлюють незаконний 
вплив на діяльність суддів, а у разі спроби такого впливу забезпечують їх захист, тим 
самим створюючи умови для прийняття самостійного, неупередженого та законного 
рішення. 

Варто зазначити, що поняття та зміст незалежності судів та суддів визначається не 
лише науковцями, а й в нормативно-правових актах, в тому числі і в міжнародних.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
метою забезпечення незалежності судової влади є гарантування кожній особі осново-
положного права на розгляд справи справедливим судом тільки на законній підставі та 
без будь-якого стороннього впливу [6].

Крім того, про необхідність забезпечення незалежності судової влади зазначено і 
в Європейській хартії про статус суддів, що була прийнята 10.07.1998 року. Зокрема, 
положення вказаного міжнародно-правового акту визначають обов’язок усіх держав-
них та інших установ поважати і дотримуватися такої незалежності судової влади, яка 
самостійно, без стороннього впливу будь-яких посадових осіб та органів влади, здій-
снювала б правосуддя, а також містить заборону на неправомірне або несанкціоноване 
втручання в процес правосуддя чи перегляд судового рішення будь-яким несудовим 
органом [7].

У національному законодавстві незалежність і недоторканність суддів гарантують-
ся статтями 126 та 129 Конституції України, якими встановлено, що судді при здійс-
ненні правосуддя незалежні й підкоряються лише закону, вплив на суддю у будь-який 
спосіб заборонено. Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано 
або утримуване під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за 
винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо 
тяжкого злочину. Суддя не може бути притягнутий до відповідальності за ухвалене ним 
судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку [8].

Статті 6 та 48 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» визначають, що 
суди та суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя, є незалежними від будь-
якого незаконного впливу тиску або втручання й здійснюють правосуддя на основі 
Конституції і законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснен-
ня правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, 
збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в ін-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’2017 21

ший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до 
невиконання судових рішень заборонені [9].

Крім того, рішенням Ради Суддів України № 23 від 13.03.2017 року «Про стан 
здійс нення правосуддя та стан незалежності суддів» визнано такими, що призводять 
до порушення гарантій незалежності судової влади, становлять загрозу утвердженню 
в Україні верховенства права та підривають основи правопорядку в державі, випадки 
втручання будь-кого у будь-якій формі у здійснення правосуддя судів і суддів, у тому 
числі вплив на суддів з боку правоохоронних органів шляхом реєстрації криміналь-
них проваджень і подальшого тривалого нездійснення щодо них досудового слідства, у 
тому числі, незаконні кримінальні та дисциплінарні переслідування за начебто завідо-
мо неправосудні рішення [10].

Разом з тим, сьогодні гарантії незалежності суддів в Україні належним чином не 
забезпечені: на практиці законодавчим органом, органами виконавчої влади, їх поса-
довими особами ігнорується конституційний принцип поділу влади. Крім того, непо-
одинокими є спроби втручання в організацію діяльності судів, вирішення конкретних 
судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом 
засадах, тиск на суддів шляхом погроз, шантажу та іншого протиправного впливу, в 
тому числі у формі прийняття незаконних нормативно-правових актів та правових 
актів індивідуальної дії, неправомірного використання суб’єктами влади наданих їм 
повноважень, а також незаконного наділення деяких державних органів відповідними 
повноваженнями, що посилює залежність від них судів та суддів.

При цьому, під втручанням у діяльність судових органів слід розуміти використан-
ня різноманітних форм впливу, перешкоджання, тиску на суддю з боку будь-якої особи 
чи органу з метою схилити суддю до здійснення або відмові у здійсненні процесуаль-
них дій та/або ухвалення судового рішення. В цілому ж, вказане втручання можна по-
ділити на зовнішнє та внутрішнє. Перша група включає в собі намагання державних 
органів, державних службовців, народних депутатів, інших посадових осіб вплинути 
на суддю та втручання громадськості в діяльність судової влади. 

До другої групи слід віднести вплив на суддю зсередини системи шляхом непро-
цесуального впливу на суддю з боку інших суддів; встановлення контролю за здійснен-
ням судочинства суддею, виклик його до вищих судів та вимагання звітів чи пояснень 
про розгляд конкретних справ; витребування в судді будь-якої інформації чи довідок 
про хід чи перспективу розгляду справи, іншої інформації, яка може надаватись лише 
сторонам у справі та іншим особам, визначеним процесуальним законодавством, а та-
кож відомостей, які становлять таємницю нарадчої кімнати [11].

Крім того, як зазначається в Засадах державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки, невдало реалізована в 2010 році судова 
реформа негативно вплинула на органи суддівського самоврядування – вони стали по-
вністю залежними від політичної влади. Політичні принципи формування Вищої ради 
юстиції та нечітко сформульовані підстави для притягнення до дисциплінарної відпо-
відальності призвели до того, що судді фактично втратили гарантії незалежності своєї 
діяльності [12].

Вказані явища стали поштовхом для прийняття 08.04.2014 року Закону України 
«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» [13], а починаючи з набрання 
чинності Законом України «Про Вищу раду правосуддя», обов’язок вживати заходів 
щодо забезпечення незалежності суддів покладено на Вищу раду правосуддя. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», Вища рада пра-
восуддя є колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та суд-
дівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення неза-
лежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності 
перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, 
додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльнос-
ті суддів і прокурорів [14].
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Стаття 73 вказаного Закону зазначає, що Вища рада правосуддя з метою забезпе-
чення незалежності суддів: веде і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті реєстр 
повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, про-
водить перевірку таких повідомлень, оприлюднює результати та ухвалює відповідні 
рішення; вносить до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та 
притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими вчинено дії або до-
пущено бездіяльність, що порушує гарантії незалежності суддів або підриває авторитет 
правосуддя; вносить на розгляд зборів відповідного суду подання про звільнення судді 
з адміністративної посади у разі невиконання ним рішення Вищої ради правосуддя; 
ухвалює та оприлюднює публічні заяви і звернення; звертається до суб’єктів права за-
конодавчої ініціативи, органів, які уповноважені приймати правові акти, із пропозиці-
ями щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя; звертається до 
прокуратури та органів правопорядку щодо надання інформації про розкриття та роз-
слідування злочинів, вчинених щодо суду, суддів, членів їх сімей, працівників апаратів 
судів, злочинів проти правосуддя, вчинених суддями, працівниками апарату суду; готує 
у співпраці з органами суддівського самоврядування, іншими органами та установами 
системи правосуддя, громадськими об’єднаннями і оприлюднює щорічну доповідь про 
стан забезпечення незалежності суддів в Україні; вживає інших заходів, які є необхід-
ними для забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя [14].

Реалізовуючи положення Закону України «Про Вищу раду правосуддя», було ство-
рено Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення пра-
восуддя. Так, аналізуючи повідомлення розміщені в даному Реєстрі, можна виокреми-
ти тенденцію щодо застосування психологічного та фізичного тиску з боку громадян, 
які в більшості об’єднуються в групи і шляхом блокування суддів в приміщеннях, по-
грожуючи чи застосовуючи відносно них фізичну силу, вимагають прийняття певного 
рішення [15].

Також, варто звернути увагу на інформаційний тиск, в тому числі з боку представ-
ників органів державної влади, посадових осіб шляхом використання засобів масової 
інформації. 

Комітет Міністрів Ради Європи в своїх рекомендаціях № СМ/Rec (2010) 12, від-
носно суддів: незалежність, ефективність і обов’язки, від 17.11.2010 року відзначив, 
що судді не зобов’язані роз’яснювати, якими переконаннями вони керувались при при-
йнятті судових рішень. Коментуючи рішення суддів, виконавча і законодавча влада 
повинні уникати критики, яка може підірвати незалежність судової влади чи довіру 
суспільства до неї. Варто уникати дій, які можуть поставити під сумнів їх бажання 
виконувати рішення судді, за виключенням випадків, коли вони планують оскаржити 
його в апеляції [16].

Однак, вже довгий час від представників органів державної влади, громадських ді-
ячів та засобів масової інформації лунають негативні висловлювання на адресу суддів 
та судової влади загалом. Прийнятті судами рішення доволі часто публічно коменту-
ються зацікавленими особами, тим самим підриваючи авторитет суду в суспільстві. 
Крім коментування конкретних рішень, доволі часто політичні діячі, з метою збільшен-
ня свого електорального рейтингу, вдаються до необдуманих популістських заяв з за-
кликами впливу на суддів, в тому числі фізичного, звинувачуючи всіх в корумпованості 
та упередженості.

В правовій державі потрібно дотримуватись балансу між правом та свободою сло-
ва. Так, будь-які публічні заяви, в тому числі через засоби масової інформації, напе-
редодні розгляду справи чи після винесення рішення, можуть мати в собі непрямий 
тиск на суддів, схиляючи останніх керуватися не власним переконанням, а закликами 
певного кола осіб. Таким чином, публічна оцінка діяльності суддів та функціонуван-
ня правосуддя в цілому, потребує зваженого підходу до вираження поглядів і повинно 
бути виправдане з позиції захисту суспільних інтересів.
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Також, виконуються положення п. 2 ч. 1 ст. 73 Закону України «Про Вищу раду 
правосуддя». Зокрема, 25.04.2017 року Вища рада правосуддя, розглянувши висновок 
члена Вищої ради правосуддя за результатами перевірки повідомлення судді, внесла до 
Генеральної прокуратури України подання про виявлення та притягнення до встанов-
леної законом відповідальності осіб, якими вчинено дії, що порушують гарантії неза-
лежності суддів. 

Як зазначається в поданні, у відношенні до судді було внесено відомості до ЄРДР 
про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України 
у зв’язку із постановленням суддею ухвали про повернення клопотання слідчого про 
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Разом з тим, під час допиту 
судді як свідка, уповноважена особа ставила питання, які не стосуються вказаного кри-
мінального провадження та здійснювала спроби пояснити, яким чином слід розглядати 
справи. 

На підставі вищезазначеного, Вища рада правосуддя визнала вказані дії уповнова-
женої особи як такі, що направлені на незаконний вплив на суддю та тиск при здійснен-
ні правосуддя; втручання в його професійну діяльність з метою отримання бажаного 
прокуратурою результату.

Загалом, новостворена Вища рада правосуддя покликана забезпечити умови функ-
ціонування судової системи таким чином, щоб захистити суддів від втручання у здій-
снення ними правосуддя та убезпечити їх від можливих подальших переслідувань, чи 
погрози таких переслідувань, надавши суддям змогу винести законне, справедливе та 
неупереджене рішення.

Висновки. Підсумовуючи викладене, слід зробити висновок, що незалежність суд-
дів є однією із головних умов для існування самостійної та дієвої судової влади, яка по-
кликана забезпечити об’єктивне й безстороннє правосуддя, ефективно захищати права 
та свободи людини і громадянина. Однак, стан вітчизняної судової системи, зокрема 
дотримання принципу незалежності суддів, уже давно перейшов у розряд проблем, 
які особливо турбують українське суспільство. Судова реформа розпочата в 2016 році 
спрямувала вирішення даної проблеми Вищій раді правосуддя, яка протягом невелико-
го часу своєї роботи має певні позитивні результати щодо забезпечення реальної неза-
лежності суддів. 

Однак низка негативних факторів, які можуть впливати на незалежність суддів, зму-
шують правників та суспільство ще більш детально зосереджувати увагу на діяльності 
Вищої ради правосуддя та її результатах в забезпеченні незалежності суддів в Україні. 
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менениями, в частности – созданием Высшего совета правосудия, который призван, с 
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восудия.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ  
НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено виникненню нотаріальної діяльності. Розглянуто питання роз-
витку нотаріальної діяльності, визначено етапи становлення нотаріальної діяльності, 
на підставі аналізу історико-правових положень про сутність нотаріальної діяльності.

Ключові слова: виникнення нотаріальної діяльності, розвиток нотаріальних від-
носин, проблеми становлення нотаріальної діяльності, реформування нотаріальної ді-
яльності.

Постановка проблеми. Відслідковуючи історичний розвиток інституту нотаріату, 
вчені отримують можливість глибше зрозуміти його сучасний стан, проблеми і проти-
річчя, більш чітко побачити перспективу. Тому закономірним є те, що по мірі розвитку 
нотаріальної діяльності зростає й інтерес до її історії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При написанні цієї роботи були проана-
лізовані та використані праці та наукові статті таких вчених: В. В. Баранкової,  С. П.  Ви-
менець, Г. Ю. Гулєвської, Н. В. Ільєвої, П. Д. Калмикова, В. В. Комарова, В.  М.  Мар ченко, 
І. П. Медвєдєва, Л. Г. Павлової, Я. П. Панталієнко, С. Г. Пасічник, Л. К.  Рад  зієвської, К. 
І. Федорової, Є. І. Фурси, С. Я. Фурси, В. М. Черниша, К. І. Чижмарь, В. В. Яркова та ін. 

Мета статті полягає в тому, що для визначення етапів становлення нотаріальної 
діяльності необхідно дослідити насамперед історичний розвиток цього інституту. Таке 
визначення можливо зробити, виходячи з аналізу історико-правових положень про сут-
ність такої діяльності.

Виклад основного матеріалу. Актуальність обраної теми зумовлена насамперед 
необхідністю всебічного вивчення особливостей становлення нотаріальної діяльності, 
оскільки зазначений інститут підлягає системному реформуванню в умовах сьогодення.

На сьогоднішній день існує безліч позицій вчених, пов’язаних з виникненням но-
таріальної діяльності, але більшість з них вважають, що нотаріальна діяльність вини-
кла з появою писемності та формуванням держави. Але на нашу думку, так би мовити 
нотаріальна діяльність виникла з появою приватної власності та до появи держави. На 
користь цього твердження свідчить існування певних зовнішніх ознак при встановлен-
ні певних відносин.

Так, все здійснювалося силою факту, без письмових актів: зокрема, перехід права 
власності на земельну ділянку виражався передачею брили землі; на будинок – відла-
муванням тріски від дверей чи символічною передачею ключів; на коня – передачею 
вуздечки; укладення договору виражалося биттям по руках; прийняття спадщини від-
бувалося шляхом доторкання до неї чи, принаймні, достатньо було просто охопити її 
зором. Перехід чи встановлення прав супроводжувалися піснями, певними формулами, 
святкуваннями і та ін., тобто обрядами, що залишали в пам’яті присутніх спогади про 
здійснену угоду [1, с. 43].

Нотаріус походить від латинського «notarius» – писец, скорописець, секретарь. 
В перекладі з латинського «noto» – пишу, позначаю, яке, в свою чергу, походить від 
латинського «nota» – знак [2].

Для визначення початку та етапів нотаріального розвитку застосовується, насампе-
ред, головний принцип, який визначений на основі монографічної літератури. Йдеться 
про fides publica, що є «ключем нотаріату» [3, с. 175], тобто про зміст публічної довіри 
(fides publica) до документа (instrumentum), який оформлений третьою особою – при-
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сяжною або ще й представником вільної професії (табеліон,  нотар тощо) – та внесений 
в протокол відомства, яке має на це право (insinuatio). Такий документ, тобто приватно-
правовий акт (або акт sui generis), має доказову та виконавчу силу, подібну публічному 
акту, і може бути, поряд з останнім, офіційним документом.

Fides publica – це принцип, під яким розуміють, коли йдеться про приватнопра-
вовий акт, «достовірність документа, його посвідчувальну силу». Він утворений  із 
римського поняття fides, що пояснюється як (віра, довіра), власна чесність і довіра до 
чужої чесності, вірність даному слову, моральний обов’язок усіх людей (і таким чином, 
незалежність від римського громадянства) виконувати своє зобов’язання, в чому б воно 
не полягало. Тому fides стала опорою всіх правовідносин між громадянами Риму (ius 
gentium) і одним із основних творчих елементів римського правового мислення. «Fides» 
має також значення справжності, достовірності, особливо документів або свідоцтва 
(fides testimonii). – Fides publica, при домінанті: офіційна достовірність – probatio». Ось 
саме в такому спеціальному значенні і використовується  fides publica для характерис-
тики нотаріату з погляду його сутнісної сторони.

Правочини у стародавньому Вавилоні укладались у письмовій формі на спеціаль-
них глиняних табличках. Викладення сутності, змісту угоди на табличці забезпечувало 
довготривале зберігання юридичних документів, які в такому вигляді дійшли до наших 
днів. Однак піклування про надійність і тривалість збереження документів викликали 
потребу в появі ще гарантованішої форми – таблички з конвертом: табличка з текстом 
посипалася глиняним пилом і поміщалася в глиняну оболонку, на якій ще раз повторю-
вався текст і ставилась печатка [4, с. 10].

Розвинувшись у Римській імперії, інститут табеліонату зберігся і після нападу вар-
варів – так, деякі законодавчі акти (наприклад, Едикт Ротарі (643 р.), закон Лиутпранда 
(713-755 р.) встановлюють обов’язковість дотримання певної письмової форми для 
найважливіших угод і визначають коло осіб, що здійснюють їх складання (так звані 
канцелярії), та, крім цього, присутні в судових засіданнях, здійснюють ведення прото-
колів, складають судові рішення і документи про найважливіші угоди, що відбувалися 
на народних зборах, керуючись у своїй діяльності формулами, виробленими ще під час 
Римської імперії.

Розвал Римської імперії не викликав суттєвих реформ у внутрішньому устрої рані-
ше підвладних їй земель. Крім того, істотне збільшення цивільного обороту потребу-
вало стабільного і безконфліктного характеру відносин, а це можливо досягти тільки 
шляхом зменшення кількості незаконних і заперечних операцій. В цих умовах найваж-
ливішим методом вирішення вказаної проблеми була обов’язкова участь неупередже-
ного і юридично грамотного арбітра, що призначається державою, тобто нотаріуса.

У зв’язку з тим, що в історії Європи тривалим був період церковної юрисдикції з 
певної категорії справ, існував так званий церковний нотаріат. Спочатку (приблизно III 
ст. н.е.) при єпископах, а згодом і при абатах та інших церковних урядниках під час їх 
бесід із народом були присутні спеціальні особи (нотаріуси), зобов’язані записувати 
такі бесіди і складати протоколи. Створивши інститут нотаріату як установу, яка від-
повідала потребам церковного управління, церква надає послуги населенню, а також 
призначає нотаріусів для вирішення питань простих мирян. Таким чином, світський 
нотаріат мовби одержує легітимність від верховної церковної влади [5, с. 108].

Збереження за римським правом його попереднього значення справило могутній 
вплив на правові системи новостворених об’єднань, а в результаті в країнах Європи 
отримав свій розвиток і нотаріальний інститут. У зв’язку з цим система організації но-
таріальної діяльності, за якої нотаріуси, залишаючись особами вільної професії, здій-
снювали свої функції як представники держави, отримало назву латинського нотаріату.

Отже, історичний аналіз надав можливість виділити наступні погляди виникнення 
нотаріальної діяльності: 1) до виникнення держави; 2) нотаріальна діяльність виникає 
з появою держави та писемності, яка в свою чергу поділяється на наступні етапи:

- етап формування, на якому встановлюється вимога обов’язковості засвідчення 
певних приватноправових відносин третьою особою;
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- етап становлення нотаріальної діяльності, як окремої організаційної структури 
публічно-правового характеру;

- етап розвитку нотаріальних відносин, пов’язаний з розвитком економічних та по-
літичних відносин та укріпленням ролі держави та її інституцій в житті певної країни; 

- сучасний етап, пов’язаний з постійним удосконаленням та реформування нотарі-
альної діяльності з погляду дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Висновки. На підставі викладеного можна зробити висновок, що вивчення і науко-
ве дослідження історичного минулого інституту нотаріату, суттєво допоможе посилити 
роль нотаріуса в економічному та соціальному житті, зробити його фігуру більш ваго-
мою у правозахисній системі, підвищити престиж його професії.
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СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ 
ОБОВ’ЯЗКІВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

В статті досліджується питання ступеню наукової розробки конституційних 
обов’язків людини та громадянина в Україні, аналізуються здобутки вітчизняних на-
уковців щодо цієї проблематики. Виокремлено наукові праці, що розкривають питання 
щодо поняття, змісту, реалізації конституційних обов’язків в цілому, так і кожного з них. 
Виявлено окремі аспекти, що потребують подальшої наукової розробки 

Ключові слова: конституційні обов’язки, обов’язок додержуватися Конституції 
України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших лю-
дей, обов’язок не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати 
завдані ним збитки, обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної ціліс-
ності України, шанування її державних символів, обов’язок сплачувати податки і збори 
в порядку і розмірах встановлених законом 

Постановка проблеми. Розвиток наукових уявлень щодо інституту конституцій-
них обов’язків людини та громадянина в Україні прослідковується на підставі окремих 
дисертаційних, монографічних та інших наукових видань вітчизняної юридичної науки. 
Актуальність теми наукової статті зумовлена певною недостатньою теоретичною розро-
бленістю на сучасному етапі розвитку і становлення вітчизняної конституційно-правової 
думки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ступінь наукової розробки теми є бага-
тоаспектним, що зумовлює необхідність вивчення та узагальнення досліджень вітчизня-
них вчених – представників різних галузей юридичної науки. Ґрунтовний внесок у до-
слідження питань інституту обов’язків людини і громадянина в Україні здійснили такі 
вчені, як Л. Гаманюк, Є. Григоренко, Є. Джумурат, В. Дудченко, В. Зайцев, О. Карманюк, 
Ю.  Кириченко, С. Латинін, Л. Летнянчин, А. Олійник, В. Погорілко, П. Рабінович, 
Д.  Сирота, Ю. Тодика та інші. 

Метою статті є аналіз праць вчених-науковців щодо дослідження інституту консти-
туційних обов’язків людини в Україні та виявлення необхідних питань, що потребують 
подальшого вивчення. 

Виклад основного матеріалу. Однією із вітчизняних наукових робіт, що розглядає 
проблематику конституційних обов’язків була дисертація Л. Летнянчина – «Конституційні 
обов’язки людини і громадянина в Україні: проблеми теорії і практики» [1], що стала пер-
шим цілісним і комплексним монографічним дослідженням сутності, юридичної природи, 
місця й ролі основних обов’язків людини і громадянина в умовах розбудови в Україні демо-
кратичної, правової держави, в якому доктринально обґрунтовується необхідність удоско-
налення існуючої системи основних обов’язків і чинного законодавства, регламентуючого 
механізм їх реалізації. У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення 
наукової задачі, що полягає у дослідженні поняття конституційних обов’язків людини і 
громадянина в Україні, їх юридичної природи, класифікації та гарантій їх реалізації. 

Серед теоретико-правових досліджень, що торкаються питання щодо поняття, сутнос-
ті та змісту конституційних обов’язків людини та громадянина в Україні, розгляду їх як 
елементу конституційно-правового статусу особи та конституційно-правового інституту 
необхідно згадати праці Л. Гаманюк «Юридичний та конституційний обов’язок в укра-
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їнському праві» [2], «Поняття та структура юридичного обов’язку» [3], Л. Летнянчина 
«Основні обов’язки людини і громадянина як самостійний конституційно-правовий інсти-
тут» [4], «Конституційні обов’язки людини і громадянина як правова форма взаємозв’язку 
особи і суспільства» [5], О. Білоскурської «Щодо поняття конституційних обов’язків» 
[6], «Загальнотеоретичні дослідження конституційних обов’язків людини і громадянина 
в Україні на сучасному етапі розвитку правової держави» [7], О. Карманюк «Суб’єктивні 
права і юридичні обов’язки в контексті утвердження законності в українському суспіль-
стві» [8], Д. Сироти «Обов’язки громадян як один з центральних елементів їх правового 
статусу» [9]. 

Особливості становлення та розвитку системи конституційних обов’язків людини і 
громадянина в Україні стали предметом окремих наукових робіт, в яких проаналізовано 
в історичному аспекті генезис правового закріплення обов’язків людини та виокремлено 
періодизацію розвитку досліджуваного інституту [10].

Проблемам єдності та співвідношення конституційних обов’язків людини з окреми-
ми категоріями права присвячена праця А. Олійника «Співвідношення прав, свобод та 
обов’язків людини і громадянина в Україні» [11], в якій автор виокремлює ознаки дослі-
джуваного інституту, праці Н. Корнієнко-Зєнкова «Право знати свої права та обов’язки в 
контексті співвідношення прав людини і їх юридичних гарантій» [12], О. Білоскурської 
«Про єдність прав і обов’язків людини і громадянина» [13], «Взаємозв’язок конституцій-
них обов’язків людини і громадянина з окремими категоріями конституційного права» 
[14], М. Гаврильців «Принцип єдності прав і обов’язків у сфері охорони довкілля як осно-
ва еколого-правового статусу людини і громадянина» [15]. 

О. Карманюк серед своїх наукових праць, що торкаються дослідження інституту кон-
ституційних обов’язків людини і громадянина приділяє увагу і питанням реалізації кон-
ституційних обов’язків людини. Автор зазначає, що «реалізація суб’єктом юридичних 
обов’язків відбувається внаслідок правомірної поведінки. Це може бути виконання юридич-
ного обов’язку (активна поведінка), коли за певними суб’єктами закріплюють обов’язки, 
які повинні ними виконуватися незалежно від їх бажання (платити податки, виплачувати 
заробітну плату, повертати борг і т.д.). Іншим видом є утримання від здійснення протиправ-
них дій (пасивна поведінка), наприклад не здійснювати заборонених законом суспільно-не-
безпечних (кримінальних) і суспільно-шкідливих (адміністративних) дій [16, 63]. 

Зазначимо, що питанням забезпечення виконання конституційних обов’язків людини 
у вітчизняній науці конституційного права присвячені і інші праці, зокрема, дослідження 
Є. Джумурат «Забезпечення виконання конституційних обов’язків людини і громадянина у 
сфері місцевого самоврядування в Україні» [17]. У своїй роботі автор розглянула юридичну 
природу конституційних обов’язків та забезпечення їх реалізації в системі органів місце-
вого самоврядування. Науковець дослідила основні елементи конституційного обов’язку 
людини серед яких особливим структурним елементом встановила публічну необхідність. 
Крім того Є. Джумурат визначила функції конституційних обов’язків як основні напрями 
конституційно-нормативного впливу даного елемента конституційно-правового статусу на 
суспільні відносини. Серед функцій за їх характером виокремлено основні, допоміжні (об-
слуговуючі), специфічні, де до основних віднесено охоронну та гарантуючу, що обумов-
люють первинне функціональне спрямування конституційних обов’язків на охорону та га-
рантування дотримання прав і свобод людини та громадянина. При цьому зазначається, що 
основні функції конституційних обов’язків знаходять свій вираз у допоміжних функціях, 
до яких віднесено стимулюючу, квазіконтрольну, превенційну (попереджувальну) функції. 
Автор розглянула стратифікаційну та структуро-інтегруючу, як специфічні функції консти-
туційного обов’язку. 

Доцільно зазначити, що в науковій юридичній літературі існують праці присвяче-
ні аналізу окремих обов’язків людини і громадянина, що закріплені в Основному Законі 
України. Так, в межах дисертаційної роботи О. Білоскурська значну увагу приділила дослі-
дженню поняття, змісту, формам реалізації та механізму забезпечення виконання консти-
туційного обов’язку додержуватися Конституції України та законів України, не посягати 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201730

на права і свободи, честь і гідність інших людей [18]. Надалі, більш деталізовані аспекти 
досліджуваного конституційного обов’язку можна зустріти в таких наукових працях, як 
«Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України» [19], 
«Гідність людини в правовій теорії та практиці» [20]. Зауважимо, що серед обов’язків 
людини та громадянина, що закріплені в другому розділі Конституції України, обов’язок 
додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, 
честь і гідність інших людей є таким, що досліджувався дуже обмеженим колом науковців. 
Натомість опосередковано даний обов’язок розглядався в наукових дослідженнях, що при-
свячені аналізу питань теорії Конституції України. 

Обов’язку не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати за-
вдані ним збитки, що закріплений в ст. 66 Конституції України, присвячені праці таких 
вчених-науковців, як Л. Литовченко «Проблемні питання конституційно-правового ре-
гулювання охорони культурної спадщини в Україні» [21], Т. Каткової «Правова охорона 
культурної спадщини в Україні» [22], В. Кобринського «Основні засади класифікації еко-
логічних прав та обов’язків людини і громадянина» [23], С. Тагієва «Фізичні особи як 
суб’єкти екологічних обов’язків за законодавством України» [24]. Зауважимо, що дослі-
дження даного обов’язку здійснювалося на основі аналізу норм як конституційного так і 
екологічного права.

Певні аспекти з’ясування сутності обов’язку захисту Вітчизни, незалежності та те-
риторіальної цілісності України, шанування її державних символів, що закріплений в 
нормах ст. 65 Конституції України розглядаються в дослідженнях Є. Григоренка «Захист 
Вітчизни та виконання військового обов’язку громадянами України: конституційно-пра-
вовий аспект» [25], В. Пашинського «Конституційно-правовий статус військовослужбов-
ців в Україні» [26], Ю. Кириченка «Конституційна практика нормативного регулювання 
обов’язку захищати Вітчизну в Україні та державах континентальної Європи: порівняль-
ний аналіз» [27], Ю. Кириченка «Обов’язок шанувати державні символи: деякі питання 
щодо його конституційного закріплення», де автор пропонує виключити даний обов’язок 
з Конституції України, оскільки на його думку, такий обов’язок є декларативним. Автор 
пояснює це неможливістю його реального забезпечення та наголошує, що інтерпретація 
цього положення Конституції може породжувати певні протиріччя на практиці. Також, як 
зауважує науковець, при закріпленні в Конституції України обов’язку шанувати державні 
символи не були враховані традиції та ментальність народу, рівень правової культури і 
правосвідомості населення, а також стан законності та правопорядку в державі [28, 38]. 
Натомість, на нашу думку, на конституційному рівні доцільно закріпити обов’язок кожно-
го шанувати державні символи України, як загальний обов’язок, що стосується всіх осіб, 
що перебувають на території України, який на сьогодні покладається тільки на громадян 
України. Така пропозиція матиме важливе значення, насамперед, на тлі існуючих в нашій 
державі фактів вандалізму стосовно державних символів України, здійснюваних іноземни-
ми громадянами. 

Проведений аналіз ступеня наукового дослідження дає можливість стверджувати, що 
найбільша кількість праць вчених-науковців, пов’язана з обов’язком сплачувати подат-
ки і збори в порядку і розмірах встановлених законом, передбаченого ст. 67 Конституції 
України. Зокрема, це праці М. Кучерявенка «Податковий обов’язок: зміст, структура, засоби 
забезпечення» [29], Я. Берназюка «Участь банків у виконанні платниками податку консти-
туційного обов’язку по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів)» [30], П.  Дуравкіна 
«Правове регулювання забезпечення виконання податкового обов’язку» [31] та ін. Додамо, 
що даний обов’язок досліджувався не тільки вченими конституціоналістами, а й вченими у 
галузі фінансового права і сфери державного управління. Відповідно можна стверджувати 
про дуальну природу вказаного обов’язку.

Висновки. Отже, узагальнюючи вищевикладене зазначимо, що проблематика інсти-
туту конституційних обов’язків людини та громадянина є багатогранною, що зумовлює 
необхідність розгляду, вивчення, систематизації та узагальнення робіт вчених-науковців 
не лише в галузі конституційного права, а й в інших галузях права. Так, окремі наукові 
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праці присвячені розгляду теоретичних питань інституту конституційних обов’язків в ці-
лому, окремі ж – дослідженню актуальних питань обов’язків, що передбачені в Розділі ІІ 
Конституції України. 

Незважаючи на те що окремі питання, пов’язані з проблематикою конституційних 
обов’язків, отримали певну розробку в працях вчених-правознавців, за останні роки не має 
ґрунтовних досліджень, що торкаються даного інституту. Так, потребують більш детально-
го аналізу питання правової природи категорії конституційних обов’язків людини і грома-
дянина та практичні рекомендації щодо вдосконалення механізму забезпечення виконання 
конституційних обов’язків людини і громадянина. Доцільно дослідити кожен обов’язок в 
системі інших конституційних обов’язків, визначити його місце, роль для реалізації кон-
ституційного статусу особи.
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КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

И  ГРАЖДАНИНА В УКРАИНЕ
Резюме
В статье исследуется вопрос степени научной разработки конституционных обязан-

ностей человека и гражданина в Украине, анализируются достижения отечественных 
ученых о данной проблематике. Выделены научные работы, раскрывающие вопросы 
понятия, содержания, реализации конституционных обязанностей в целом и каждой из 
них. Определены отдельные аспекты, требующие дальнейшей научной разработки.

Ключевые слова: конституционные обязанности, обязанность соблюдать 
Конституцию Украины и законы Украины, не посягать на права и свободы, честь и до-
стоинство других людей, обязанность не причинять вред природе, культурному насле-
дию, возмещать причиненные им убытки, обязанность защиты Отечества, независимос-
ти и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов, 
обязанность уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах установленных законом.
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Summary
The issue of the degree of scientific development of the constitutional duties of a person 

and citizen in Ukraine are considered. The achievements of domestic scientists on this issue 
are analyzed. Scientific works have been singled out that reveal the issues of concept, content, 
implementation of constitutional duties in general and each of them. Certain aspects have been 
identified that require further scientific development.
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ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ  
ПРОФЕСІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті досліджується сучасний розвиток професійної системи менеджменту, 
принципи конституціоналізму професійного менеджменту в контексті соціально-еко-
номічної трансформації українського суспільства. Пропонується організаційно-право-
ва характеристика принципів конституціоналізму професійного менеджменту, розгля-
даються системні елементи механізму законодавчого і практичного їх впровадження. 
Доводиться необхідність подальшого розвитку процесу професіоналізації управлін-
ської діяльності в Україні. Приводяться фактори впливу процесів капіталізації інтелек-
туальних ресурсів на результативність управлінської діяльності.

Ключові слова: професійна система менеджменту, конституціоналізм, принципи 
конституціоналізму професійного менеджменту, управлінська наука, професіоналізація 
управлінської діяльності, менеджмент-освіта, управлінський капітал, результативність 
управлінської праці.

Постановка проблеми. Конкурентоспроможність української економіки нероз-
ривно пов’язана з конкурентоспроможністю механізмів управлінського супроводу 
більшості соціально-економічних процесів в системі здійснення реформ. Дослідження 
сучасних проблем управлінської діяльності є пріоритетним завданням і вимагає гли-
бокого міждисциплінарного і теоретичного осмислення вченими, політиками і прак-
тиками, в тій чи іншій мірі пов’язаними з вивченням і використанням можливостей 
професійної системи менеджменту. Це важливо з позицій формування економічного 
суверенітету – як вищої міри самостійності держави або окремого регіону в сфері гос-
подарської діяльності. Світова криза, що вразила в останні роки економіку багатьох 
країн, дивно точно показала неспроможність більшості сучасних економічних теорій, 
концепцій, практичних підходів. Це негайно позначилося на економічних і соціальних 
показниках розвитку сучасного суспільства. Це природним чином визначає проблеми 
у формуванні сучасного економічного потенціалу держави. Існуючий скептицизм і не-
довіру до результативності економічних знань з боку значної частини суспільства по-
казує, що економічна наука, економічна практика і політика перебувають у глибокій 
системній кризі. Необхідно зазначити, що це сигналізує про вичерпання веберівської 
бюрократії, системи організації суспільства, яка в ХХ столітті створила як багато різно-
манітних цінностей та благ, так й світових та регіональних трагедій. «І це все вселяє 
тривогу: якщо владу майбутнього очікують перешкоди й дестабілізація, а не консолі-
дація й ефективність управління, чи можна сподіватися на повернення стабільності?» 
[1, с. 98]. В цих умовах необхідно звернути увагу на роль і ефективність менеджменту 
в процесах розвитку економіки і суспільства в цілому. Сьогодні проблема ефективності 
та результативності системи менеджменту має також, на нашу думку, деякі характер-
ні риси, які визначають конституціоналізм сучасного професійного менеджменту. Для 
позитивної динаміки соціально-економічного розвитку українського суспільства з ме-
тою формування механізму сталого економічного зростання необхідно розробити та 
впровадити конституційні базові принципи управлінської діяльності. Необхідно поду-
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мати про наукові дослідження для подальшого практичного формування та прийняття 
Закону України «Про професіоналізацію управлінської діяльності». Ці принципи, як 
Конституція, закладають базу для побудови системи менеджменту на основі здорового 
глузду та професіонального підходу. Вони повинні бути сприйняті і реалізовані в першу 
чергу вищим керівництвом організації. Сформульовані для застосування в стандартах 
професійного менеджменту з позицій якості та соціально-позитивної результативності, 
ці принципи діють для побудови системи успішного менеджменту в будь-якій органі-
зації. Важливо також признати, що «ні в одній іншій галузі професійна підготовка не 
знаходиться в такому занедбаному стані, як в менеджменті. Менеджмент є важливою 
масовою професією у сучасному суспільстві, але це є професія без професійної підго-
товки» [2, с. 77]. Отже, в сучасних умовах реформування українського суспільства важ-
ливим є вирішення проблем становлення конституційних принципів управлінської ді-
яльності та розробка, як результат, певних науково-практичних дій щодо впровадження 
в механізми підготовки управлінських кадрів в Україні принципів конституціоналізму. 
Професійність і конституціоналізм менеджменту усіх рівнів є запорукою позитивної 
результативності соціально-економічного реформування українського суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем розвитку кон-
ституціоналізму сучасної професійної системи менеджменту не отримали поки ще 
необхідної уваги серед фахівців з менеджменту, економіки та права. Деякі питан-
ня конституціоналізму менеджменту розглядаються в системі дослідження проце-
су професіоналізації управлінської діяльності в роботах Д. М. Гвішиані, П. Друкера, 
Ф.  Маліка, Г. Минцберга, А. Слоуна, Л. Якокки. Визначається необхідність удоскона-
лення системи управління економікою в дослідженнях різноманітних проблем консти-
туційної економіки. Це такі автори, як Дж. Бюконен, Г. А. Гаджиев, Р. А. Джабраілов, 
В. М. Кампо, Р. МакКінзі, В. А. Мау, В. А. Устименко та інші. Більшість досліджень в 
Україні, присвячених сучасній управлінській діяльності, розглядають ці питання з по-
зицій розвитку індустріального способу виробництва, операційних систем менеджмен-
ту, загальних основ управління персоналом, не враховуючи процеси професіоналізації 
та інтелектуалізації управлінської праці, які характерні для інноваційної економіки по-
стіндустріального суспільства. А саме сьогодні процеси капіталізації інтелектуальних 
ресурсів визначають сучасну результативну стратегію професійної діяльності управ-
лінського персоналу. 

Мета статті. Провести дослідження принципів конституціоналізму професійної 
системи менеджменту, дати їм організаційно-правову характеристику та визначити ба-
зові ризики їх впровадження, враховуючи соціально-економічний контекст сучасного 
розвитку України.

Виклад основного матеріалу. Професійна система менеджменту характеризуєть-
ся своєю науково-дослідною, аналітичною та практичною сферою діяльності, яка має 
базові елементи (функції, методи, структуру й сполучні процеси) та була сформована 
в епоху модерну на основі дії трьох історичних передумов менеджменту (ринкового 
механізму господарювання, індустріального способу виробництва й корпоратизації 
економіки). В сучасних умовах необхідно також враховувати в розвитку менеджмен-
ту активні процеси капіталізації інтелектуальних ресурсів організацій та суспільства 
в цілому [3, розділ 1]. Сьогодні формується нова ідеологія професійної системи ме-
неджменту, яка на першу позицію ставить розвиток процесів професіоналізації управ-
лінської діяльності, становлення інтелектуального і управлінського капіталів, а також 
впровадження принципів конституціоналізму в системі визначення критеріїв соціаль-
но-економічної результативності менеджменту. Поєднання менеджменту з процеса-
ми конституціоналізму не є випадковим та надуманим, а є об’єктивною реальністю 
для подальшого інноваційного розвитку сучасного постіндустріального суспільства. 
Розглянемо базові принципи конституціоналізму професійної системи менеджменту 
більш детально, враховуючи, як управлінські, так і юридичні аспекти характеристики 
цієї проблеми.
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Спочатку зазначимо, що Основний Закон України (Конституція України) – це нор-
мативно-правовий акт, що має найвищу юридичну силу. Закони й інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України й повинні їй відповідати. Таким 
чином, Конституція України є основою чинного законодавства української держави. 
Її норми перебувають у центрі системи права, забезпечують єдність і несуперечність 
норм права, закріплених у різних нормативно-правових актах. На нашу думку, існують 
також такі положення (принципи) і в управлінській діяльності, які необхідно сприйма-
ти як і положення конституції та мати механізми контролю за їх виконанням. 

Зрозумілим є той факт, що норми Конституції України є нормами прямої дії. 
Конституція України гарантує можливість звернутися в суд для захисту конститу-
ційних прав і свобод людини й громадянина, використовуючи для цього винятково 
Конституцію України. Принципи конституціоналізму менеджменту необхідно долучи-
ти до системи галузевого законодавства, насамперед, господарського права. Крім того, 
важливим є розробка та впровадження Закону України «Про професіоналізацію управ-
лінської діяльності», який в основному буде враховувати принципи конституціоналізму 
менеджменту та їх стратегічну динаміку та інноваційний розвиток.

Також важливо зазначити, що Конституція України – нормативно-правовий акт, що 
закріплює не тільки норми, але й принципи права. Нормативні встановлення Основного 
Закону України мають не тільки регулятивний, але й установчий, програмний, полі-
тичний характер, що свідчить про те, що Конституцію України також необхідно роз-
глядати і як політико-правовий акт-документ. Але також необхідно зрозуміти – як таке 
визначення конституції може впливати на професійну систему менеджменту. Взагалі 
то, конституція країни повинна впливати на усі процеси розвитку суспільства, особли-
во на його базові процеси, до яких відноситься управлінський процес у своїй якості та 
результативності. У цьому аспекті конституція країни має визначальне значення, а її 
положення мають прямий вплив на соціально-економічну результативність дій профе-
сійної системи менеджменту. В такому випадку конституція визначає характер і форми 
розвитку процесу професіоналізації управлінської діяльності та законодавчо впрова-
джує процес витіснення із системи менеджменту непрофесійних управлінців.

Розглянемо визначення категорії «конституціоналізм», яку, ми вважаємо, доцільно 
використовувати щодо характеристики поняття «принципи конституціоналізму про-
фесійної системи менеджменту». Конституціоналізм – це політико-правова категорія, 
яка опосередковує місце і роль конституції в правовій системі, суспільстві і державі, 
що знаходять вираз в її верховенстві та характері впливу на суспільні відносини. За 
змістом конституціоналізм – це конституційне будівництво, реалізація конституції та її 
охорона, а також забезпечення механізму дії. За формою конституціоналізм опосеред-
ковує конституційний лад, тобто державний і суспільний лад, форми безпосереднього 
народовладдя в державі.

На наш погляд, принципи конституціоналізму професійної системи менеджменту 
доповнюють існуючі та майбутні принципи менеджменту, яких досить багато, оскільки 
кожний дослідник, починаючи з представників класичних шкіл менеджменту, пропо-
нує деякі свої принципи менеджменту. Такі принципи не є законом в розумінні певних 
економічних та управлінських законів, які мають форму постійної дії, а виступають 
частіше як погляд дослідників на процеси розвитку, що мають тенденцію повторюва-
тися. Але доповнення принципів конституціоналізму професійного менеджменту ма-
ють особливість – їх визначення і розвиток є фундаментом для розробки нових законів 
та інших нормативно-правових актів, які системно покращують розвиток економіки й 
суспільства, а також механізмів їх управлінського супроводу. Розглянемо базові прин-
ципи конституціоналізму професійної системи менеджменту і визначимо їх характерні 
особливості.

Перший принцип. Характеризується стратегія професіоналізації управлінської ді-
яльності менеджментом і лідером організації. Визначається роль управлінської коман-
ди, яка системно здійснює керівництво організацією. Доля організації не повинна бути 
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покладена переважно тільки на окремих людей. Справжнім критерієм оцінки діяль-
ності менеджменту і лідера служить не успіх, досягнутий під час його служби, а поло-
ження організації після залишення ним посади керівника. Факт позитивного розвитку 
і економічного зростання організацій, які в цілому складають економічну систему дер-
жави, є постійною передумовою дії стійкого механізму соціально-економічного зрос-
тання суспільства.

Другий принцип. Менеджмент повинен вміти, використовуючи свої професіональні 
якості, досягати позитивного результату разом з управлінською командою та організа-
цією в цілому, не порушуючи чинного законодавства. Менеджмент організацій пови-
нен дотримуватися правил, які не можуть бути ним змінені. Цей принцип заснований 
на «владі закону» на противагу «влади індивідуума». Так, визначення менеджменту, яке 
характеризує, на нашу думку, основну особливість сучасної управлінської діяльності, 
може бути представлено таким чином: менеджмент – це система керівництва економіч-
ною організацією з метою отримання соціально-економічного результату діяльності в 
межах чинного законодавства. Важливо відзначити, що менеджмент – це системне яви-
ще, обов’язково результативна діяльність, яка досягається в межах існуючого право-
вого поля. Ці речі є принциповими не тільки для розвитку менеджменту, але й соціаль-
но-економічного прогресу суспільства. Наприклад, порушення чинного законодавства, 
що досить часто допускають підприємці та менеджери, не створює сильних позицій 
для діяльності бізнесу щодо удосконалення існуючої законодавчої бази. Проста логічна 
схема: чинне законодавство повинно створювати найкращі умови для соціально-еконо-
мічного розвитку країни, а якщо цього немає – необхідно його змінювати та розробляти 
нові закони, які будуть краще обслуговувати систему соціально-економічного розвитку 
суспільства. 

Третій принцип. Необхідно розуміти, що важливим критерієм результативності 
управлінської діяльності є системна результативність, яка забезпечує, в свою чергу, 
системну конкурентоспроможність організації. Критерієм оцінки діяльності організа-
ції повинен бути не пік активності, не окреме видатне досягнення, а постійний і ви-
сокий, але цілком досяжний рівень виконання з урахуванням довгострокових цілей. 
Професійний менеджмент повинен вміти забезпечувати системні дії з метою утриман-
ня організації в постійному життєздатному вигляді з позицій регіональної, національ-
ної та глобальної конкурентоспроможності. Зрозумілим є факт, що постійна зміна по-
літики навіть в дуже динамічному середовищі може руйнувати організацію. Необхідна 
системна наступність дій усіх учасників управлінського процесу.

Четвертий принцип. Головним і визначальним фактором призначення керівників 
та менеджерів організації повинен бути їх рівень професійної управлінської підготов-
ки. Кадрова ротація вертикальна та горизонтальна в ієрархії системи управління ор-
ганізацією потребує спеціальної підготовки та адаптації менеджера під нову посаду. 
Недопустима ситуація, коли, наприклад, лідера вибирають тільки за такими критері-
ями, як найсильніший, найкращий, найрозумніший, посланий Богом, моральний ав-
торитет для народу (персоналу організації) і так далі. В усіх випадках повинна бути 
певна посадова професійна компетенція, яка з’являється тільки в результаті конкретної 
управлінської підготовки та практичної перевірки професійних здібностей управлін-
ців. В Україні необхідно впроваджувати системну підготовку управлінських кадрів 
на основі механізму професіоналізації управлінської діяльності, особливо для діючих 
управлінців на другому і третьому рівнях [3, с. 109-117].

П’ятий принцип. Необхідна законодавча підтримка для організації діяльності по-
літичних інститутів таким чином, щоб організація не тільки найкращим способом до-
сягала поставлених цілей, але щоб погані та некомпетентні менеджери і лідери не мали 
можливості заподіяти занадто великої шкоди, їх непрофесіоналізм негайно виявлявся, 
а вони самі підлягали заміні. Важливо знайти механізми, які дозволять позбутися від 
подібних керівників по можливості простим і безболісним способом. Таке завдання не 
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є легким, скоріше усього буде сильний супротив. Необхідно приділяти більше уваги не 
відбору менеджерів, а їх підготовці.

Справедливо, що менеджерів не знаходять, менеджерів роблять, навчають, відточу-
ють їх практичні навички [4, с. 9-10]. Створюється організаційний контекст – консти-
туційні рамки, в яких вірні дії підтримуються і заохочуються, а для неефективних дій 
менеджерів застосовують тиск. Менеджменту необхідно надати громадський статус 
провідної ланки, що забезпечує стабільність механізму соціально-економічного зрос-
тання усього суспільства. Крім того, мета реалізації принципів конституціоналізму в 
системі професійного менеджменту та лідерства – створення умов для розвитку проце-
сів професіоналізації менеджменту і громадського заохочення дійсно результативних 
менеджерів і лідерів.

У сучасних умовах розвитку соціально-економічних систем виняткову роль відіграє 
менеджмент. Управлінська складова, її ефективність і структурна якість стає визна-
чальним фактором стратегічного розвитку економіки і суспільства. Відповідальність, 
яка покладається на сучасного менеджера, передбачає високий рівень його професійної 
підготовки і наявність інноваційних механізмів системного підвищення його професій-
ної компетенції протягом практично всієї його управлінської кар’єри [5]. При всій до-
даткової важливості емпіричного досвіду управлінських кадрів необхідно відзначити, 
що в період постіндустріального розвитку суспільства і формування інноваційної еко-
номіки його абсолютно стає недостатньо. Цей факт зовсім не відкидає значення прак-
тичного досвіду для ефективності управлінської діяльності, але визначає необхідність 
вироблення критеріїв оцінки так званої «цінності практичного досвіду». Тут важливо 
врахувати позиції і підходи в розвитку конкурентоспроможності, інвестиційної та ін-
новаційної політики, перш за все, господарських організацій. Зрозуміло, що рівень су-
часної управлінської діяльності та уточнення критеріїв її ефективності об’єктивно ви-
значається станом суспільства, рівнем розвитку економіки, науки і освіти. Менеджмент 
також є частиною культури суспільства, він схильний до впливу національних та між-
народних господарських традицій. Менеджмент неможливо без відповідної адаптації 
перенести з одного культурного середовища в іншу, зберігши «цілющі властивості» і 
соціально-позитивну результативність. Таким чином, якість управлінської діяльності є 
прямим результатом стану та позитивного соціально-економічного, а також культурно-
історичного розвитку суспільства.

Сьогодні ми вступили в нову постмодерністську епоху розвитку людини і сус-
пільства. Ми намагаємося знайти їх можливі варіанти взаємодії в процесі інновацій-
ного розвитку всіх сфер і напрямків професійної діяльності. Особливого значення 
набуває управлінська діяльність, яка повинна бути виведена на новий рівень, відпо-
відний формат нових завдань в області конкурентоспроможності сучасних організацій. 
У більшості випадків, розвиток професійної управлінської діяльності ми, як і раніше, 
намагаємося зв’язати зі старими і новими раціональними технологіями і формально-
аналітичними методами. Але цей процес дає все частіше і частіше збій, оскільки не 
відповідає новому рівню релевантних проблем і завдань системної ефективності ор-
ганізації. Написана величезна кількість професійних, навчальних та популярних книг, 
захищено і захищається велика кількість дисертацій, університети тисячами випуска-
ють фахівців з менеджменту різного профілю і рівня підготовки. Але постає питання, 
на який ми неминуче повинні дати відповідь – чи відповідає ця діяльність новим за-
вданням і нового рівня професійної компетенції? Здається, що тут є велика кількість 
проблем, які вимагають системного вирішення. Особливо це важливо для і пошуку 
ефективних форм інноваційного розвитку науково-дослідної бази професійної систе-
ми менеджменту. Володіючи досить великою кількістю інформації про сучасні проб-
леми розвитку управлінської діяльності, сучасні дослідники менеджменту повинні на 
пріоритетній основі звернути увагу на проблеми формування і розвитку людського і 
управлінського капіталу, особливо, на процеси формування конкурентоспроможного 
управлінського капіталу організації [6, с. 118-147].
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В умовах пошуку шляхів інноваційного розвитку економіки і забезпечення цих 
процесів ефективними механізмами управлінського супроводу, все більш значущим 
стає об’єктивна необхідність системного формування і якісного розвитку інтелектуаль-
ного капіталу організації. Процес конвертації знань у вартість в цілому характеризує 
поняття інтелектуального капіталу. Але, треба визнати, що процес перетворення знань 
з невловимих активів в корисні ресурси, які можуть забезпечити конкурентні переваги 
організації, завжди був проблемою менеджменту і нової якості розвитку. Однак, тільки 
в сучасних умовах розвитку ефективності системи менеджменту, фактор використан-
ня інтелектуальних та професійних можливостей людського капіталу організації стає 
першим і найважливішим фактором забезпечення конкурентоспроможності на ринку. 
Інтелектуальна і професійна якість людського капіталу економічної організації є ре-
зультатом діяльності і показником ефективності менеджменту. Особливим фактом в 
проблемі управлінського дослідження інтелектуального капіталу організації є виділен-
ня власне такої категорії, як управлінський капітал. Безсумнівно, це найбільш активна 
та динамічна частина людського капіталу організації, яка не тільки сама схильна до 
постійного і систематичного професійного розвитку, а й є рушійною силою в удоскона-
ленні всього спектра якостей в цілому людського капіталу організації. Також необхідно 
відзначити, що якість організаційного капіталу цілком визначається якістю і профе-
сійною компетенцією управлінських кадрів і, до певної міри, є результатом діяльності 
системи менеджменту організації. Таким чином, ми повинні визнати, що провідною 
ланкою формування та розвитку інтелектуального капіталу виступає система менедж-
менту організації.

Формування інтелектуального капіталу організації є складним, тривалим і сис-
темним явищем. Потрібно досить вивірена і професіонально зважена робота, яка 
ґрунтується на фундаментальних інноваціях. Фундаментальні дослідні інновації в 
менеджменті можливі тільки в разі системного формування і структурного розвитку 
науково-дослідної бази менеджменту. Емпіричні шляхи вдосконалення мають тут дея-
ке значення для кадрів менеджменту, але не можуть бути першими і, тим більше, єди-
ними. Емпіричний розвиток менеджменту в умовах інноваційної економіки стає архаїз-
мом, оскільки потрібні науково розроблені методи і технології реалізації управлінської 
діяльності. Менеджмент став сферою специфічної професійної діяльності і особливої   
сфери наукових досліджень. Необхідність розвитку інтелектуального капіталу орга-
нізації передбачає системне використання інноваційних методів як економічного, так 
соціологічного і психологічного характеру. Особливо важливим об’єктом у розвитку 
менеджменту є створення комплексних систем мотивації персоналу. Образно кажучи, 
мотивація є серцем менеджменту. Не варто очікувати позитивних результатів, якщо не 
працюють механізми мотивації у всіх, без винятку, ланках і на всіх етапах управлін-
ського процесу.

Необхідною умовою ефективного розвитку адаптивних форм інтелектуального ка-
піталу організації є система підготовки та професійного навчання управлінських ка-
дрів. При цьому характер інноваційного розвитку передбачає, що менеджмент ініці-
ює якісну і інноваційну підготовку всіх категорій працівників організації. Особливо 
необхідна експертна оцінка освітніх і професійних програм навчання з боку найбільш 
активної та розвинутої частини бізнесу. Експертиза навчання повинна мати дві основні 
складові – це оцінка з боку бізнесу і з боку управлінської науки (в кращих її зразках).

Суттєвою проблемою сучасного розвитку є рівень розвитку менеджменту як про-
фесійної системи знань і структурної практичної компетенції. Саме система менедж-
менту концентрує в собі необхідний і достатній рівень професійної роботи економістів, 
інженерів, психологів, юристів, фінансистів та інших фахівців, які задіяні в професі-
онально-виробничій діяльності різних організацій. Діяльність менеджменту визна-
чається ефективністю управлінських рішень. Всі інші фахівці покликані створювати 
більш повноцінну інформаційну базу для прийняття системою менеджменту ключових 
управлінських рішень. Криза ж настає тоді, коли менеджмент не справляється з роллю 
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ведучої ланки, коли його рішення поза територією справжнього професіоналізму і ком-
петенції, коли не працюють механізми мотивації, які є серцем прогресу і стратегічного 
зростання. Організація повинна бути єдиним організмом, де ефективно задіяні і комп-
лексно відтворюються всі види ресурсів. Системно менеджмент працює над структур-
но-функціональною якістю людського капіталу. Саме системні дії менеджменту при-
зводять організацію до успіху [7, розділ 5].

Висновки.  Криза управлінської науки, як і будь-якої іншої науки, зумовлена при-
родним ходом розвитку людського суспільства. На певному етапі з’являються критичні 
точки, які сигналізують про появу проблем і вимагають втручання для їх швидкого ви-
рішення. Рішення проблем критичних точок з позитивним результатом – це безцінний 
досвід науки для подальшого прогресу. Справжня наука не терпить застиглого стану, 
необхідна динаміка, необхідний досвід розв’язання кризових завдань високого рівня з 
реальним приростом професійних знань. Інноваційна економіка неможлива без трьох 
основних складових – розвитку науки, освіти і професійного навчання, вже ефективно 
діючих фахівців різного рівня і спрямованості. А так, як будь-яка діяльність повинна 
бути системною, інноваційною та результативною, значення управлінського супроводу 
зазначених процесів важко переоцінити.

Впровадження принципів конституціоналізму професійної системи менеджмен-
ту може стати генератором в системі дій для значного підвищення результативності 
управлінської діяльності, законодавчої підтримки процесу професіоналізації менедж-
менту, підтримки управлінської науки та системи університетської менеджмент-освіти. 
Ми не повинні забувати, що «не існує нерозвинених країн – має місце тільки нероз-
винений або невірно організований менеджмент в даних країнах, доповнений непо-
тизмом і корупцією. Всякий раз, коли змінювалася система управління, економічні та 
соціальні умови в країні негайно поліпшувалися» [2, с. 73].

Сучасний етап соціально-економічного розвитку українського суспільства спря-
мований на пошук інноваційних підходів до вирішення, насамперед, управлінських 
проблем економіки. Стан економіки, рівень технічного прогресу, матеріально-технічна 
база виробництва багато в чому визначаються сьогодні станом системи менеджмен-
ту. Розвиток професійної системи менеджменту є своєрідним барометром стану сус-
пільства. Системна і інноваційна діяльність системи менеджменту багато в чому буде 
визначати досягнення реального економічного суверенітету держави та її реального 
впливу на розвиток міжнародного співробітництва.
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Резюме 
В статье исследуется современное развитие профессиональной системы менедж-

мента, принципы конституционализма профессионального менеджмента в контексте 
социально-экономической трансформации украинского общества. Предлагается орга-
низационно-правовая характеристика принципов конституционализма профессиональ-
ного менеджмента, рассматриваются системные элементы механизма законодательно-
го и практического их внедрения. Доказывается необходимость дальнейшего развития 
процесса профессионализации управленческой деятельности в Украине. Приводятся 
факторы влияния процессов капитализации интеллектуальных ресурсов на результа-
тивность управленческой деятельности.
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Summary 
The article investigates the modern development of the professional management system, 

the principles of constitutionalism of professional management in the context of socio-
economic transformation of Ukrainian society. The organizational and legal characteristic of 
the principles of constitutionalism of professional management is offered, system elements of 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
В УКРАЇНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇЇ

У статті досліджено окремі аспекти децентралізації системи публічної влади в 
Україні та особливості фінансування адміністративно-територіальних одиниць в умо-
вах реформування. Висвітлено сутність фінансово-бюджетної децентралізації як однієї 
із головних складових сучасного процесу управління, спрямованого на зменшення за-
лежності органів місцевого самоврядування від центральних органів влади у питаннях 
фінансування.

Ключові слова: децентралізація, місцеві бюджети, публічна влада, місцеве само-
врядування, територіальна громада.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України найбільш ефективне 
реформування системи державно-управлінських відносин можливо лише шляхом де-
централізації. Здійснення цієї реформи потребує багатьох перетворень, серед яких май-
же головне місце посідає необхідність посилення фінансової самостійності регіонів. 
До початку 2015 року всі місцеві бюджети повністю залежали від державного бюджету, 
а після реформування отримали таке джерело фінансування як власні надходження. Це 
було законодавчо закріплено шляхом внесення змін до Бюджетного [1] та Податкового 
кодексів України [2]. 

Реформування системи фінансування місцевого самоврядування було зумовлено 
необхідністю вдосконалення міжрегіонального обміну фінансовими й матеріально-
технічними ресурсами, яке можливо лише з урахуванням потреб та соціально-еконо-
мічних особливостей кожної адміністративно-територіальної одиниці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням розглянутої у статті про-
блеми займалися українські та зарубіжні науковці: В. Л. Андрущенко, Д. П. Боголепов, 
О. С. Дрезденська, В. Оутс, О. П. Кириленко, В. А. Лебедєв, Ч. Тібо, Р. Масгрейв, 
О.  О.  Сунцова, Д. В. Полозенко, Ю. А. Глущенко, Л. І. Якобсон.

Не менш активно в останні роки досліджується безпосередньо реалізація реформи 
децентралізації у сфері управління місцевими фінансами. Серед вітчизняних науковців 
велике значення мають праці В. Вакуленко, Н. Гринчук, Ю. Ганущак, О. Сунцова та ін. 
Проте до цього часу питання щодо визначення ролі та повноважень органів місцевого 
самоврядування в системі управління фінансами на місцевому рівні залишається недо-
статньо вивченим.

Актуальність даної статті обумовлена тим, що незважаючи на підвищений інтерес 
вчених до особливостей здійснення реформи децентралізації взагалі, фінансова децен-
тралізація окремо є недостатньо дослідженою.

Мета статті. Мета наукового дослідження полягає в обґрунтуванні місця та значен-
ня фінансової децентралізації у реформаційних процесах в Україні, а також досліджен-
ня особливостей фінансування місцевого самоврядування в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до статті 142 Конституції України мате-
ріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, 
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доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності те-
риторіальних громад [3]. 

Не викликає сумнівів, що основою економічної й фінансової самостійності регіону 
є його власність, яка посідає дуже важливе місце серед всіх інших форм власності, що 
існують в Україні. 

Відповідно до статті 9 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була ра-
тифікована в Україні [4], органи місцевого самоврядування мають право в рамках на-
ціональної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони 
можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень, а обсяг фінансових ресур-
сів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим кон-
ституцією або законом [5, с. 226].

Фінансовий механізм завжди є центральним елементом в економічній системі будь-
якої країни, а ще більше його роль зростає в ринкових умовах, розбудова яких здійсню-
ється нині в Україні. Такі перетворення потребують більш детального врегулювання 
суперечностей з окремих бюджетних питань, які виникають між органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, розподіл повноважень між якими не є 
остаточно конкретизованим.

Аналітичні матеріали свідчать, що основою таких суперечностей, як і в попередні 
роки, є розрив між власними доходами й видатками місцевих органів влади. Останні 
мають досить сильний ступінь незалежності щодо розпорядження власними надхо-
дженнями — 0,5% ВВП [6, с. 145].

Варто відзначити, що основним напрямом реформування державного управління в 
Україні стала децентралізація, тобто перерозподіл повноважень між гілками влади та 
зміна у відносинах між громадянами і владою. Питання децентралізації виходять на 
перший план в умовах кризового періоду розвитку української державності, оскільки 
саме цей процес є однією з базових умов незалежної й ефективної діяльності органів 
місцевої влади [7, с. 123].

Децентралізація (від латинського de – «заперечення», centralize – «середній, цен-
тральний») означає «знищення, скасування або ослаблення централізації і розширення 
прав низових органів управління» [8, с. 164]. Децентралізація відкриває значні пер-
спективи для надання місцевому самоврядуванню спроможності самостійно вирішу-
вати питання локально-регіонального характеру, зокрема, підвищення ролі кожного 
члена територіальної громади у процесі прийняття та втілення рішень щодо забезпе-
чення умов соціально-економічного розвитку кожної адміністративно-територіальної 
одиниці.

Отже, фінансова децентралізація – це процес розподілу функцій, фінансових ре-
сурсів і відповідальності за їх використання між центральним і локальним рівнями 
управління. У зарубіжних країнах замість фінансової децентралізації використовують 
термін фіскальна децентралізація. Основоположником останньої ідеї був американ-
ський економіст Ч. Тібо [7, с. 146].

Слід відзначити, що фінансова децентралізація має дуже багато особливостей та 
переваг, які визначають її центральне місце у здійсненні реформи децентралізації в 
Україні. 

Так, наприклад, отримання місцевими бюджетами фінансової самостійності є іс-
тотним досягненням, тому що відтепер вони можуть плануватися та бути ухваленими 
без незалежно від прийняття Державного бюджету України та без прив’язки до дати 
його затвердження. Завдяки цьому кроку кожна територіальна громада отримала мож-
ливість самостійно планувати свій розвиток та визначати свої потреби, виходячи з усіх 
наявних в неї джерел фінансування.

Розширення джерел фінансування місцевого самоврядування також є дуже важли-
вою перевагою, тому що завдяки цьому частина коштів, яка надходить до місцевих 
бюджетів у вигляді субвенцій та дотацій, не є такою нагальною, оскільки на місцях є 
вже власна основа для розвитку та функціонування. 
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Збільшення кількості податків та зборів позитивно відбилося на фінансуванні міс-
цевого самоврядування, тому що був збільшений та нормативно закріплений відсоток, 
який надходить до місцевих бюджетів з кожного сплаченого податку. 

Окремою перевагою фінансової децентралізації є запровадження нових видів 
трансфертів, тобто коштів, що передаються з державного бюджету до місцевих бюдже-
тів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, 
субсидій, субвенцій та в інших формах [9, с. 34]. Завдяки реформі до таких трансфертів 
тепер належать: базова дотація, освітня субвенція, субвенція на підготовку робітни-
чих кадрів, медична субвенція, субвенція на забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація 
[10, с. 149-150]. Ці кошти є фактичним дофінансуванням, яке надається на реалізацію 
делегованих державою повноважень.

Водночас варто наголосити, що до 2015 року всі надходження до місцевих бюдже-
тів вилучалися у державну казну, а потім рівномірно розподілялися між усіма регіона-
ми. Це значно гальмувало процес надходження коштів до територіальної громади та 
зменшувало можливість розподіляти їх на власний розсуд. Не всі регіони мають одна-
ковий рівень соціально-економічного розвитку, а тому такий розподіл позбавляв більш 
розвинуті адміністративно-територіальні одиниці частини прибутку на користь менш 
розвинутих. Завдяки фінансовій децентралізації можуть бути вилучені лише 50% від 
«наддоходів», які можна отримати з місцевого бюджету.

Дуже прогресивною, на наш погляд, є нова можливість органів місцевої влади роз-
міщувати свої власні надходження не лише на  казначейських рахунках, а і в установах 
банків. Це надає можливість територіальній громаді більш оперативно керувати влас-
ними наявними коштами.

Реформа децентралізації також позитивно вплинула і на розвиток місцевого само-
врядування на міжнародному рівні, тому що тепер органи місцевого самоврядування 
можуть за спрощеною процедурою надавати місцеві гарантії та брати запозичення від 
міжнародних фінансових організацій з метою розвитку соціальної інфраструктури за-
вдяки залученням додаткових інвестицій.

Варто відзначити, що дуже істотним джерелом фінансування місцевого самовря-
дування є податки та збори. Відповідно до п. 12.4 ст. 12 Податкового кодексу України, 
до повноважень сільських, селищних, міських рад щодо податків та зборів, зокрема, 
належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах ставок, визначених 
цим кодексом [11].

Проте вчена Н. О. Бикадорова відмічає, що місцеві органи влади мало що роблять 
для розширення об’єктів оподаткування, перебудови соціальної сфери. Незважаючи на 
те, що їм надано право встановлювати місцеві податки і збори, їх питома вага в доходах 
бюджету становить у середньому в країні 2,5 – 3%, хоча в західноєвропейських краї-
нах – понад 30%, а в окремих областях цей показник дещо вищий [6, с. 145].

Саме тому реформа децентралізації передбачила збільшення кількості загальнодер-
жавних податків та зборів, а також ту їх частину, яка залишатиметься на місцях. Так, 
наприклад, податок на доходи фізичних осіб сплачують всі громадяни, які отримують 
дохід у вигляді заробітної платні, гонорарів, інших виплат та винагород, а також гро-
мадяни, які отримують пенсію, що перевищує три мінімальні зарплати та деякі види 
пасивних доходів. Розмір податку, відповідно, варіюється від 5% – для пасивних до-
ходів, 15% – для пенсій, 18% – для всіх інших видів доходів. За новими нормативами, 
бюджети міст обласного значення, районів отримують 60 % від даного податку, обласні 
бюджети – 15 %, бюджет м. Києва – 40 %. 

Податок на прибуток підприємств сплачують юридичні особи, які ведуть госпо-
дарську діяльність, тобто комерційну. Базова ставка податку 18%, з яких до обласних 
бюджетів зараховується 10% від сплаченого приватними підприємствами податку.
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Поруч із цим вчений О. В. Звіздай наголошує, що децентралізація влади та реформа 
місцевого самоврядування мають включати комплекс заходів стосовно впорядкування 
відносин у сфері володіння та користування природними ресурсами, які є на прилеглих 
до сільських населених пунктів територіях. Це дасть можливість розширити реальну 
базу для стягнення природно-ресурсних платежів і підвищити мотивацію сільських те-
риторіальних громад, щоб ефективніше й раціональніше використовувати належні їм 
природні багатства [12, с. 1].

Слід підкреслити, що регулювання місцевих фінансів та міжбюджетних відносин 
взагалі є одними з найбільш важливих проблем у фінансовій політиці України. 

Реформа міжбюджетних відносин – це стимул для місцевих громад ефективніше 
наповнювати свої кошториси, переходити на самозабезпечення та ощадно планувати 
свої видатки [12, с. 3]. 

Місцеві органи влади повинні постійно вирішувати багато питань, що стосуються 
місцевих податків та найголовніших цілей, на які будуть спрямовані видатки. Окрім 
цього необхідним є постійне вдосконалення методів управління місцевими фінансами, 
а також стимулювання процесів економічного розвитку кожної адміністративно-тери-
торіальної одиниці. Саме тому фінансування і формування бюджету місцевої влади є 
однією з найважливіших сфер державних фінансів, яка потребує подальшого дослі-
дження та пошуку нових підходів до реформування [13, с. 17].

У 2017 році всі податки і збори, що є джерелами дохідної частини бюджету міста 
Одеси, зараховуються суб’єктами підприємницької діяльності, крім тих, що обслуго-
вуються в спеціалізованій державній інспекції з обслуговування великих платників у 
місті Одесі Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби та 
розташовані на території міста Одеси, на рахунки Головного управління Державної 
казначейської служби України в Одеській області районів міста та в повному обсязі за-
раховуються до доходів бюджету міста Одеси [14].

Висновки і пропозиції. Однією із найактуальніших і невідкладних проблем роз-
витку державно-управлінських відносин в Україні є вдосконалення системи місцевого 
самоврядування, тому що її фінансова та організаційна автономія є однією з головних 
передумов розбудови демократичної держави. 

Фінансова децентралізація не може існувати окремо, тому що вона повинна від-
буватися одночасно із децентралізацією владних повноважень, тобто більш широким 
та масштабним процесом загальнодержавного рівня, що завжди передбачає передачу 
ширших повноважень, функцій і ресурсів від держави органам місцевого самовряду-
вання.

На даний момент дуже вагомим досягненням реформаційних процесів в Україні є 
зменшення ролі держави у фінансовому забезпеченні адміністративно-територіальних 
одиниць та створення можливостей для пошуку органами місцевого самоврядування 
нових джерел фінансування діяльності територіальних громад. 

Таким чином, процес децентралізації на сучасному етапі не є завершеним, тому що 
існує необхідність продовжити процес розширення повноважень органів місцевого са-
моврядування з метою збільшення їх можливостей розпорядження формально вже пе-
реданими їм коштами. Поруч із цим виникає проблема контролю прозорості викорис-
тання місцевими органами влади наданими їм коштами. Саме тому існує необхідність 
запровадити орган фінансового контролю місцевих рад, який буде уповноважений 
контролювати надходження, розподіл і витрачання коштів від власних джерел доходів 
місцевого самоврядування.

Необхідно виробити прямо пропорційну тотожність між самим встановленням 
загальнообов’язкових платежів на місцевому рівні та соціально-економічними, куль-
турними пріоритетами та потребами окремої адміністративно-територіальної одиниці.
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В статье исследованы отдельные аспекты децентрализации системы публичной 

власти в Украине и особенности финансирования административно-территориальных 
единиц в условиях реформирования. Освещена сущность финансово-бюджетной де-
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самоуправление, территориальная громада.
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ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРУКТУРИ 
МІГРАЦІЙНОГО  РЕЖИМУ В УКРАЇНІ

В статті розкривається система правових гарантій, які забезпечують функціонуван-
ня міграційного режиму в Україні та визначається їх місце серед елементів структури 
міграційного режиму. На підставі аналізу норм чинного законодавства та спеціальної 
літератури дається авторське визначення правових гарантій міграційного режиму. 

Ключові слова: адміністративно-правовий режим, міграційний режим, міграційні 
відносини, правові гарантії. 

Постановка проблеми. Серед важливих завдань, які сьогодні стоять перед сус-
пільством і державою, можна виділити такі: забезпечення ефективного правового ре-
гулювання та публічного адміністрування міграційних процесів, створення умов для 
безперешкодної реалізації прав, свобод, законних інтересів мігрантів і виконання ними 
передбачених законодавством обов’язків, посилення соціального і правового захисту 
громадян України, які перебувають або працюють за кордоном, підвищення рівня на-
ціональної безпеки шляхом запобігання виникненню неконтрольованих міграційних 
процесів та ліквідації їх наслідків.

Вирішити поставлені завдання допомагає міграційний режим, що існує в Україні. 
Разом з тим, ефективності існуючого міграційного режиму завжди залежить від сукуп-
ності правових гарантій, які встановлюються державою для його підтримки в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фундаментальною та основоположною 
базою дослідження вказаної проблематики є праці вітчизняних і зарубіжних учених-
юристів, які стосуються загальних питань забезпечення міграційного режиму в Україні: 
О. Аніної, О. Воронятнікова, І. Гарної, Д. Голобородька, Н. Грабар, С. Константінова, 
О. Кузьменко, О. Малиновської, С. Мосьондза, В. Олефіра, Л. Савранчук, О. Савченко, 
С. Саїва, О. Сікорського, В. Столбового, А. Супруновського, Н. Тиндик, Н. Цекалової 
та ін. 

Слід відзначити, що теоретичні напрацювання вчених в основному були зосеред-
жені на висвітленні проблем правозастосовної діяльності органів державної влади, які 
реалізують міграційну політику в Україні, та розкритті проблем у сфері кодифікації 
національного міграційного законодавства, тоді як питання забезпечення функціону-
вання міграційного режиму шляхом закріплення в чинному законодавстві відповідних 
правових гарантій, і сьогодні, залишаються поза увагою науковців. 

Метою статті є висвітлення системи правових гарантій, які забезпечують функціо-
нування міграційного режиму в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Майже усі науковці, які висвітлюють в своїх пра-
цях специфіку міграційно-правового регулювання в Україні, в тій чи іншій мірі торка-
ються проблематики, що присвячена правовим гарантіям реалізації міграційних норм, 
гарантіям забезпечення законності в діяльності міграційних органів, юридичним га-
рантіям щодо реалізації прав і свобод фізичних осіб у міграційній сфері. При цьому, не 
обов’язково надається визначення правових гарантій та пропонується їх система. 

Наприклад, С. О. Мосьондз при визначенні адміністративно-правових аспектів 
державної міграційної політики не торкається питань правових гарантій у сфері мігра-
ційно-правового регулювання, але багато уваги приділяє питанням адміністративної 
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відповідальності за порушення міграційного законодавства [1, с. 154-175]. Теж саме 
можна сказати і про дослідження С. С. Саїва, який при розкритті адміністративно-пра-
вових аспектів правового регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні не 
торкається питань правових гарантій, але детально розкриває зміст адміністративного 
примусу у протидії порушенням міграційних та реєстраційних правил, а також характе-
ризує заходи адміністративного примусу, які застосовуються у цій сфері [2, с.  127-174]. 

Правові гарантії є одним із елементів структури міграційного режиму в Україні. 
Але висловлена нами думка, потребує певної аргументації. Також для того, щоб сфор-
мулювати дефініцію правових гарантій та розкрити їх взаємозв’язок з іншими елемен-
тами структури міграційного режиму, необхідно виокремити найбільш суттєві ознаки, 
що будуть вказувати на їх своєрідність та визначеність в межах міграційного режиму. 

По-перше, правові гарантії міграційного режиму створюються державою та за-
кріплюються у нормах чинного законодавства України. При чому, ці правові гарантії 
встановлюються не скільки міграційним законодавством, як адміністративним зако-
нодавством. Наприклад, підстави та порядок видворення іноземців та осіб без грома-
дянства, які незаконно перебувають на території держави, за межі України регламен-
тується нормами КУпАП та КАС України, підстави та порядок притягнення осіб до 
адміністративної відповідальності за порушення вимог міграційного законодавства 
передбачені нормами КУпАП, підстави та порядок застосування інших заходів адміні-
стративного примусу передбачені в таких джерелах адміністративного права як Закони 
України «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну поліцію», 
«Про Службу безпеки України», тощо. Це, доречи, додатково свідчить про те, що мігра-
ційний режим є видом адміністративно-правових режимів.

По-друге, правові гарантії міграційного режиму спрямовані, в першу чергу, на 
забезпечення нормального функціонування самого міграційного режиму. Наприклад, 
В. М. Снігур зазначає, що адміністративний примус, інститут скарги, адміністративно-
юрисдикційні провадження є адміністративно-правовими заходами міграційного 
режиму, які гарантують «підтримку цього режиму в заданих параметрах» [3, с. 23]. 
Схожу позицію висловлює і О. І. Миколенко, який зазначає, що правові гарантії як 
елемент структури правового режиму слід розглядати як сукупність правових засобів, 
що захищають та підтримують правовий режим у «заданих параметрах» [4, с. 300]. 
Тобто характеристика цілей, принципів, предмету і методу міграційно-правового 
регулювання, а також правового статусу суб’єктів міграційних відносин, дає нам лише 
уявлення про, так звані, регулятивні норми міграційного законодавства. Охоронні 
ж норми не притаманні міграційному законодавству, а містяться, як правило, в 
адміністративному законодавстві. Поняття «міграційний режим» та характеристика 
елементів його структури дають можливість розкривати не тільки специфіку міграційно-
правового регулювання в Україні, а й через характеристику правових гарантій, які 
закріплені адміністративним законодавством, розкривати специфіку правової охорони 
сталого міграційно-правового регулювання. 

По-третє, правові гарантії міграційного режиму являють собою систему правових 
засобів охоронного характеру. Система правових гарантій завжди залежить від правової 
категорії чи правового явища, по відношенню до яких така система створюється. 
Наприклад, система правових гарантій щодо реалізації міграційних прав фізичними 
особами буде суттєво відрізнятись від системи правових гарантій, яка забезпечує 
ефективність діяльності органів державної влади у міграційній сфері. В юридичній 
літературі серед елементів системи правових гарантій можна зустріти і норми права, 
і принципи права, і правові процедури, тощо. Наприклад, О. І. Миколенко серед 
адміністративно-процедурних правових гарантій виділяє: 1) процедурні норми, що 
закріплюють права та обов’язки учасників процедури; 2) принципи адміністративної 
процедури; 3) процедурні інститути; 4) адміністративно-процедурну форму; 5) дії 
учасників адміністративної процедури; 6) систему перевірки законності і обґрунто-
ваності прийнятих рішень; 7) систему заходів процедурного примусу та санкцій [4, 
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с. 301-302]. Тобто перелік правових гарантій у кожному конкретному випадку буде 
залежати від цілей їх створення та сфери застосування. Як вже зазначалося, правові 
гарантії міграційного режиму спрямовані, в першу чергу, на забезпечення нормального 
функціонування самого міграційного режиму, тобто охорону встановленого міграційно-
правового регулювання. А сферою їх застосування (використання) є правоохоронна 
діяльність вповноважених на те органів. Саме такий підхід дає можливість звузити 
коло елементів, які входять до системи правових гарантій міграційного режиму. 

По-четверте, правові гарантії міграційного режиму являють собою систему 
правових засобів, яка складається із взаємозалежних елементів. Наприклад, В. М. 
Снігур до гарантій міграційного режиму відносить правозастосовну діяльність органів 
виконавчої влади (у тому числі застосування державного примусу), адміністративно-
юрисдикційні провадження, судовий контроль за діяльністю апарата управління 
та інститут адміністративної скарги [3, с. 23]. З таким підходом можна погодитись 
лише частково. Правозастосовна діяльність є однією із основних форм діяльності 
органів публічної адміністрації. Існування органу публічної адміністрації без 
правозастосовної діяльності не можна навіть уявити. Коли ж мова йде про правові 
гарантії, то це правові засоби, які додатково допомагають функціонувати певній 
самодостатній системі. Міграційно-правове регулювання може реалізовуватись і без 
правових гарантій міграційного режиму, але за умови законослухняної поведінки всіх 
учасників міграційних правовідносин. Про правозастосовну діяльність такого сказати 
не можна. Без правозастосовної діяльності органи публічної адміністрації взагалі 
втрачають сенс як суб’єкти міграційних правовідносин, тому що правозастосовна 
діяльність полягає не тільки в застосуванні заходів адміністративного примусу, а й в 
наданні адміністративних послуг (видача паспорта, реєстрація за місцем проживання, 
тощо). Також деякі правові гарантії міграційного режиму, які пропонує В. М. Снігур, 
за змістом дублюють один одного, що свідчить про використання вченим декількох 
критеріїв при визначенні кількості елементів в системі правових гарантій. Наприклад, 
якщо виділяються такі правові гарантії як державний примус (який охоплює собою 
і адміністративно-юрисдикційну діяльність, що реалізується в межах провадження 
у справах про адміністративні правопорушення) та судовий контроль за діяльністю 
апарата управління (який реалізується в межах адміністративного судочинства), 
то навіщо тоді в якості самостійної правової гарантії виділяти адміністративно-
юрисдикційні провадження, до яких і відносяться провадження у справах про 
адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство. 

Деякі науковці серед загальних правових гарантій, які забезпечують реалізацію 
всієї системи норм права України, називають заходи правового примусу (контрольно-
наглядова діяльність компетентних органів, юридична відповідальність і ін.) та інститут 
оскарження в адміністративному чи судовому порядку [4, с. 300]. Цей підхід вважаємо 
найбільш прийнятним при визначенні системи правових гарантій міграційного режиму. 

Серед заходів адміністративного примусу, зазвичай, виділяють адміністративно-
запобіжні заходи, заходи адміністративного припинення та адміністративні стягнення 
[2, с. 125-136]. Якщо керуватися цією класифікацією, то серед заходів адміністративного 
примусу, які забезпечують функціонування міграційного режиму в Україні, слід 
виділяти:

1) адміністративно-запобіжні заходи – це сукупність засобів і способів при-
мусового характеру, що застосовуються до осіб з метою попередження можливих 
правопорушень. Наприклад, поліція сьогодні може застосовувати як превентивні заходи, 
в тому числі і до мігрантів: перевірку документів особи; опитування особи; поверхневу 
перевірку і огляд; зупинення транспортного засобу, тощо. До адміністративно-
запобіжних заходів відноситься і прикордонний контроль, який включає: перевірку 
документів; огляд осіб, транспортних засобів, вантажів; перевірку виконання 
іноземцями, особами без громадянства умов перетинання державного кордону у разі 
в’їзду в Україну, виїзду з України та транзитного проїзду територією України; вимогу 
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залишити місце і обмеження доступу до визначеної території; обмеження пересування 
особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю, тощо;

2) заходи адміністративного припинення – сукупність засобів і способів 
примусового характеру, які застосовуються з метою припинення вже розпочатого 
протиправного діяння та попередження його можливих шкідливих наслідків, а 
також з метою забезпечення провадження по адміністративній страві. Традиційно, 
до заходів адміністративного припинення відносять застосування фізичного впливу 
та спеціальних засобів. Це заходи припинення, які на загальних підставах можуть 
бути застосовані до всіх індивідуальних суб’єктів адміністративного права. Якщо 
ж характеризувати заходи адміністративного припинення, які застосовуються 
безпосередньо в сфері міграції, то можна виділити адміністративне затримання, яке 
може здійснюватись органами прикордонної служби та Державної міграційної служби. 
Так, органи прикордонної служби можуть здійснювати адміністративне затримання 
у разі: незаконного перетинання або спроби незаконного перетинання державного 
кордону України; порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію 
України та виїзду з неї; порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску 
через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах 
в’їзду – виїзду; порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в 
Україні і транзитного проїзду через територію України. А посадові особи Державної 
міграційної служби України вправі застосовувати адміністративне затримання при 
порушенні законодавства про перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства 
і транзитний проїзд через територію України (ст. 262 КУпАП). 

Вважаємо, що до засобів адміністративного припинення слід віднести і такі санкції 
як примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без 
громадянства, які всупереч встановленим в Україні вимогам (заборонам) намагалися 
в’їхати до України, та примусове видворення за межі України іноземців і осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають на території України. Найбільш ґрунтовно 
проблематика видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства була 
досліджена у працях В. І. Палько, який ще до виникнення адміністративної юстиції в 
Україні розкривав зміст такої адміністративної санкції та пропонував шляхи вирішення 
існуючих в цій сфері проблем теоретичного і практично-прикладного характеру. Вчений 
доводить, що видворення за межі України в залежності від підстав його застосування 
можна іноді розглядати як адміністративно-запобіжний захід (примусове повернення), 
іноді – як захід припинення (видворення за рішенням суду в певний строк, але в 
добровільному порядку), а в окремих випадках – як захід адміністративного стягнення 
(депортація, тобто видворення в примусовому порядку) [5, с. 198-200]. Сьогодні чинне 
законодавство суттєво змінило як підстави, так і порядок застосування примусового 
повернення та видворення іноземців і осіб без громадянства за межі України. Хоча 
в ст. 24 КУпАП до сих пір залишилось положення, яке не має жодного відношення 
до інституту адміністративної відповідальності. Так, КУпАП закріплює, що законами 
України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців 
і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо 
порушують правопорядок. Стосовно цього положення завжди точилися дискусії, 
адже ст. 24 КУпАП передбачає систему адміністративних стягнень, які накладаються 
на осіб, що вчинили адміністративні проступки. Положення ж щодо видворення за 
межі України іноземців та осіб без громадянства давалося окремою частиною, а тому 
частина науковців вважала, що видворення теж є адміністративним стягненням, тоді 
як інші, наголошували на тому, що видворення не є адміністративним стягненням, а 
відноситься або до запобіжних заходів, або ж до заходів адміністративного припинення 
[5, с. 13-30]. Але принциповим є те, що КУпАП не передбачає механізму реалізації 
даного заходу примусу. 

Основними джерелами законодавства, які передбачають механізм реалізації 
примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства 
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є Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та КАС 
України. Аналіз саме цих нормативно-правових актів дає можливість зробити висновок, 
що примусове повернення та примусове видворення іноземців та осіб без громадянства 
слід розглядати як заходи адміністративного припинення. Такий висновок обумовлений 
передусім, цілями застосування вказаних заходів примусу, а не порядком реалізації чи 
суб’єктами, які вправі приймати рішення про примусове повернення та видворення. 

Наприклад, якщо характеризувати примусове повернення іноземця чи особи 
без громадянства, то основна мета його застосування – припинити протиправне 
перетинання кордону та протиправний в’їзд на територію України іноземця чи особи 
без громадянства. Як правило цей захід реалізується (застосовується) безпосередньо у 
пунктах пропуску через державний кордон України. Іноземці та особи без громадянства, 
яким не дозволяється в’їзд в Україну, при спробі в’їзду в Україну в пункті пропуску 
через державний кордон України не перетинають державний кордон України, а в 
найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в державу, 
яка видала паспортний документ. Хоча бувають випадки примусового повернення 
особи, яка перетнула кордон поза межами пункту пропуску через державний кордон 
(наприклад, збирав у лісі гриби і опинився на території сусідньої держави). При цьому 
важливо, щоб у діях іноземця і особи без громадянства був відсутній умисел та ознаки 
кримінально-карного діяння. 

Якщо говорити про видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, 
то основна мета його застосування – припинити протиправне перебування на території 
України іноземців та осіб без громадянства. 

3) адміністративні стягнення – сукупність передбачених законодавством 
адміністративних санкцій, які застосовуються до осіб, що вчинили адміністративний 
проступок. Не всі види адміністративних стягнень, які передбачені в ст. 24 КУпАП, 
застосовуються до порушників міграційного законодавства. Аналіз статей Особливої 
частини КУпАП дає можливість до таких стягнень віднести:

– попередження (наприклад, за проживання без паспорта громадянина України 
або без реєстрації місця проживання – ст. 197 КУпАП);

– штраф (наприклад, за порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах 
пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних 
пунктах в’їзду-виїзду – ст. 202 КУпАП);

– адміністративний арешт (наприклад, за порушення порядку в’їзду на тимчасово 
окуповану територію України та виїзду з неї – ст. 204-2 КУпАП);

– конфіскація транспортного засобу (наприклад, за обладнання власниками або 
водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, 
які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів – ч. 2 ст. 206-1 КУпАП). 

Інститут оскарження в адміністративному чи судовому порядку, на нашу думку, 
теж є правовою гарантією міграційного режиму України. Наприклад, Конституція 
України передбачає можливість кожної особи: 1) оскаржувати в суді рішення, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб; 2) звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини; 3) звертатися із конституційною скаргою до Конституційного 
Суду України; 4) звертатися за захистом своїх прав і свобод після використання всіх 
національних засобів юридичного захисту до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником 
яких є Україна (ст. 55). Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. 
передбачає порядок оскарження дій посадових осіб, державних і громадських органів 
в адміністративному порядку. Ці норми в рівній мірі стосуються як громадян України, 
так і іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України. 

В Україні зберігається адміністративний та судовий порядок оскарження, який 
притаманний і суспільним відносинам у сфері міграції. 
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Наприклад, дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок 
та строки розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, 
можуть бути оскаржені у судовому та адміністративному порядку (ст. 27 Закону «Про гро-
мадянство України). Особа, якій відмовлено у перетинанні державного кордону, має пра-
во оскаржити відповідне рішення в адміністративному порядку, тобто згідно із Законом 
України «Про звернення громадян», або оскаржити це рішення до суду в порядку адміні-
стративного судочинства (ч. 3 ст. 14 Закону «Про прикордонний контроль»). Іноземець та 
особа без громадянства, по відношенню до яких було винесено рішення про примусове 
повернення, можуть оскаржити його до суду (ч. 4 ст. 26 Закону «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства»). 

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що гарантії міграційного режиму 
характеризуються наступними ознаками: вони створюються державою та закріплюються 
у нормах адміністративного законодавства; вони спрямовані на забезпечення нормально-
го функціонування самого міграційного режиму; вони є правовими засобами охоронного 
характеру; являють собою систему правових засобів, яка складається із взаємозалежних 
елементів.

До правових гарантій міграційного режиму слід відносити: 1) заходи адміністра тивного 
примусу (контрольна діяльність компетентних органів, видворення за межі України, ад-
міністративна відповідальність, тощо); 2) інститут оскарження в адміністративному чи 
судовому порядку (наприклад, рішення про примусове повернення іноземців та осіб без 
громадянства може бути оскаржено до адміністративного суду). 

Таким чином, правові гарантії міграційного режиму – це встановлені адміністратив-
ним законодавством засоби безпосереднього забезпечення, використання, дотримання, 
виконання і правильного застосування міграційних норм, які сприяють збереженню мігра-
ційного режиму і його функціонуванню.
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Резюме
В статье раскрывается система правовых гарантий, обеспечивающих функциони-

рование миграционного режима в Украине, и определяется их место среди элементов 
структуры миграционного режима. На основании анализа норм действующего законо-
дательства и специальной литературы дается авторское определение правовых гарантий 
миграционного режима.
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Summary
The article reveals the system of legal guarantees that ensure the functioning of the 

migration regime in Ukraine, and determines their place among the elements of the structure 
of the migration regime. Based on the analysis of the norms of the current legislation and 
special literature, the author’s definition of legal guarantees of the migration regime is given.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:  
ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

В статті акцентується увага на трьох актуальних проблемах сучасного адміністра-
тивно-деліктного права України, які негативно позначаються на стані адміністративної 
науки, на якості адміністративно-правового регулювання та на ефективності правозас-
тосовної діяльності органів адміністративної юрисдикції. Пропонуються ймовірні шля-
хи вирішення існуючих у цій сфері проблем. 

Ключові слова: адміністративне право, адміністративно-деліктне право, адміні-
стративна відповідальність, адміністративний проступок. 

Постановка проблеми. Адміністративно-деліктне право сьогодні опинилося в 
правовому та науковому вакуумі. В чинне законодавство України про адміністративну 
відповідальність періодично вносяться зміни до цього правового інституту адміністра-
тивного права, але вони докорінно не реформують його. Положення Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) за своєю сутністю залишають-
ся пострадянськими нормами, які іноді корегують, щоб кодифікований акт взагалі не 
втратив зв’язок із реальністю. Чисельні законодавчі ініціативи щодо розробки нових 
підходів до підстав та порядку притягнення осіб до адміністративної відповідальності 
(на рівні кодифікованого нормативно-правового акту) зводилися нанівець із-за політич-
ної нестабільності в країні (політичні сили постійно перебувають у передвиборчому та 
виборчому процесах і переймаються питаннями боротьби за владу), інтеграційних про-
цесів (інститут адміністративної відповідальності не є притаманним для систем права 
європейських країн і залишився нам у спадок від радянської системи права) та із-за дру-
горядного відношення до цього інституту громадян України, чиновників та політичних 
сил (суб’єкти законодавчої ініціативи та парламент весь час зайняті проблемами, які 
виникають у сфері конституційно-правового, цивільно-правового, кримінально-право-
вого, фінансового, цивільного процесуального, кримінального процесуального регулю-
вання, а на реформування законодавства про адміністративну відповідальність у них не 
вистачає часу). 

Науковці ж, які займаються проблематикою адміністративно-деліктного права, не 
бачать сенсу в аналізі положень КУпАП, який за багатьма сучасними критеріями пра-
вового регулювання віддалений від реальних потреб суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальним питанням адміністративної 
відповідальності приділялась увага в наукових працях Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, 
Є.  В. Додіна, Л. В. Коваль, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, Д. М. Лук’янця, О. І. Ми-
коленка та інших. Але комплексне дослідження, яке б об’єднувало в собі характерис-
тику сучасної проблематики адміністративно-деліктного права в юридичній літературі 
відсутнє. 

Метою статті є розкриття сутності актуальних проблем сучасного адміністратив-
но-деліктного права України. 

Виклад основного матеріалу. Проблеми, які сьогодні асоціюються з адміністра-
тивно-деліктним правом, можна поділити на декілька груп. 

До першої групи відносяться питання щодо визначення місця адміністративно-
деліктного права в системі права України. І мова тут йде не про статус адміністратив-
но-деліктного права (його слід розглядати як самостійну галузь в системі права, як під-
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галузь чи як правовий інститут адміністративного права), а про доцільність виділення 
в системі права України такого специфічного правового інституту. 

Сьогодні відбувається переосмислення адміністративного права за двома напряма-
ми, по-перше, визначається сучасна роль адміністративного права серед інших галу-
зей права України, по-друге, уточнюється перелік елементів, які складають внутрішню 
систему адміністративного права. 

Не будемо зупинятись на характеристиці всіх наукових підходів щодо місця адмі-
ністративного права в системі права України та стосовно його внутрішньої системи, 
бо всі вони в повному обсязі представлені в науковій літературі. Лише зазначимо, що 
це доволі широкий спектр наукових поглядів – від аргументацій, що адміністративно-
деліктне право є штучним утворенням в системі права, а тому від нього слід повністю 
відмовитись, до аргументацій, що адміністративно-деліктне право можна розглядати в 
якості самостійної галузі в системі права України. 

Таким чином, відсутність у науковців чіткої уяви про систему адміністративного 
права, а тим паче, про місце в цій системі адміністративно-деліктного права, негативно 
позначається на розвитку науки і законодавства про адміністративну відповідальність, 
а в сукупності все це негативно відображається на правозастосовній діяльності органів 
адміністративної юрисдикції. 

Переконані в тому, що адміністративно-деліктне право, яке залишилося нам у спа-
док від радянської системи права, не втратило своїх функціональних властивостей, для 
яких було створено, а саме, охорона певної сфери суспільних відносин від правопору-
шень, які не мають підвищеного ступеня суспільної небезпеки. 

До другої групи проблем адміністративно-деліктного права можна віднести – від-
сутність у законодавця чітких критеріїв систематизації норм права взагалі та норм 
адміністративно-деліктного права, зокрема. 

Систематизація норм чинного законодавства завжди повинна бути спрямована на 
досягнення наступних цілей: 1) доступність; 2) зручність в використанні; 3) ліквідація 
прогалин законодавства; 4) об’єднання нормативного матеріалу, тобто приведення його 
в єдину внутрішньо узгоджену систему; 5) підвищення якості та ефективності законо-
давства [1, с. 278].

Якщо обмежена доступність нормативного матеріалу, то і не досягається друга 
мета систематизації законодавства – зручність у використанні. Тому не можемо по-
годитись з думкою вчених, які пропонують залишити в межах майбутнього кодифі-
кованого акту з питань адміністративної відповідальності лише матеріальні норми. 
Процесуальні ж норми пропонується закріпити у вигляді окремого розділу чи глави в 
Адміністративному процедурному кодексі чи в межах спеціального закону про адміні-
стративні процедури, які, на жаль, так і існують у вигляді законодавчих ініціатив уже 
понад двадцять років. 

Систематизація законодавства розрахована, в першу чергу, на правозастосувачів 
та громадян України, які не обізнані в тонкощах юриспруденції, а тому вважаємо, що 
є необґрунтованим і недоцільним штучний розподіл по окремим систематизованим 
нормативним актам матеріальних і процесуальних норм, які встановлюють порядок 
притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Вважаємо, що норми, які ре-
гулюють процесуальний порядок притягнення винних осіб до адміністративної відпо-
відальності, слід залишити разом з матеріальними нормами в межах єдиного кодифі-
кованого акту. 

Законодавство повинно бути доступним широкому населенню. З перших джерел 
громадяни повинні знати про свої права та свободи, а також про вимоги, які пред’являє 
до них держава. Тільки належна систематизація законодавства дасть змогу досягнути 
необхідного рівня правової культури населення та професіонально-юридичної культу-
ри правозастосувачів. Саме на досягнення цієї мети і повинна бути спрямована розроб-
ка Проекту Кодексу України про адміністративну відповідальність.
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Також однією з основних цілей, які ставить перед собою кодифікація законодав-
ства, це об’єднання розпорошеного нормативного матеріалу в єдине нормативно-пра-
вове джерело. Аналіз діючого законодавства України дає можливість зробити висно-
вок, що систематизація законодавства України має пройти два етапи. Перший етап 
полягає в об’єднані в межах єдиного систематизованого акту окремих правових норм, 
які регулюють вузьку, тісно пов’язану між собою групу суспільних відносин. Так були 
створені, наприклад, Лісовий кодекс, Водний кодекс, Кодекс про надра та ін. 

Другий етап, який нажаль ніяк не почнеться в Україні, полягає в більш узагальню-
ючій систематизації законодавства, і навіть проявляється в об’єднанні вже кодифікова-
них нормативних актів. Якщо аналізувати вище приведений приклад, то логічно було 
б передбачити в майбутньому створення загального (єдиного) систематизованого акту, 
який би поєднував в собі норми, що регулюють порядок використання та охорони при-
родних ресурсів. 

Якщо ж говорити про систематизацію законодавства про адміністративну відпо-
відальність, то її не можна зводити тільки до удосконалення КУпАП, який передбачає 
підстави та порядок притягнення до адміністративної відповідальності фізичних осіб. 
Тобто вже давно назріла необхідність створення загального (єдиного) систематизова-
ного акту, який би поєднував в собі норми, що регулюють підстави та порядок притяг-
нення до адміністративної відповідальності як фізичних, так і юридичних осіб. 

Третя мета систематизації норм права спрямована на ліквідацію прогалин в зако-
нодавстві. Таких прогалин у чинному адміністративно-деліктному праві дуже багато. 
Наведемо лише два приклади – малозначність адміністративного проступку (ст. 22 
КУпАП) та порядок відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним про-
ступком (ст.ст. 40, 329, 330 КУпАП). Наприклад, ст. 22 КУпАП закріплює, що «при 
малозначності вчиненого адміністративного правопорушення орган (посадова особа), 
уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної 
відповідальності і обмежитись усним зауваженням [2]. Але в КУпАП, по-перше, не 
дається визначення малозначності правопорушення, по-друге, не міститься перелік 
таких правопорушень і, по-третє, не закріплені ознаки, якими характеризується мало-
значність правопорушення. Це призводить до того, що суб’єкти правозастосовної ді-
яльності не застосовують положення ст. 22 КУпАП на практиці. 

Теж саме стосується порядку відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміні-
стративним проступком. Тобто КУпАП закріплює загальні підстави застосування такої 
санкції (ст. 40 КУпАП) і, навіть, закріплює процедуру виконання постанови в части-
ні відшкодування майнової шкоди (ст.ст. 329, 330 КУпАП). Але в чинному законодав-
стві ініціатива вирішення цього питання належить виключно органу адміністративної 
юрисдикції, а не потерпілому. До того ж, вирішення питання про відшкодування шкоди 
є правом, а не обов’язком органу адміністративної юрисдикції, який розглядає справу. 
Таким чином, всі статті КУпАП, які присвячені підставам і порядку відшкодування май-
нової шкоди, заподіяної адміністративним проступком, нажаль, на практиці не діють. 

До третьої групи проблем адміністративно-деліктного права можна віднести – 
необґрунтоване використання юридичної термінології при формулюванні статей 
КУпАП. Наприклад, на цей аспект звертає увагу в своїй роботі Я. В. Задорожна. Вона за-
значає, що для закріплення способу вчинення адміністративного проступку в положен-
нях Особливої частини КУпАП законодавець використовує різні прийоми законодавчої 
техніки, різні терміни, пояснюючи іноді їх зміст, та оціночні поняття. Це обумовлено 
різноманітністю прояву способу в конкретних складах адміністративного проступку та 
особливостями його співвідношення з іншими суб’єктивними й об’єктивними ознаками 
складу. Разом із тим рівень правового закріплення способу в статтях Особливої частини 
КУпАП є низьким, що обумовлено такими негативними явищами в правовому регулю-
ванні як: зловживання бланкетними нормами; зловживання оціночними поняттями; від-
хід від класичної побудови статті (основний склад і кваліфікуючі склади); відставання 
законодавчої бази від бурхливого розвитку суспільних відносин та ін. [3, с. 13]. 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201758

Якщо ж звернутися до положень ст. 9 КУпАП, то помітимо, що невдале формулю-
вання законодавцем поняття «адміністративне правопорушення», стало каталізатором 
чисельних дискусій в юридичній літературі щодо співвідношення понять «адміністра-
тивний проступок» та «адміністративне правопорушення»: 1) ототожнення понять 
«адміністративний проступок» та «адміністративне правопорушення»; 2) розгляд цих 
понять як таких, що не співпадають між собою за змістом; 3) поняття «адміністративне 
правопорушення» є більш об’ємним за змістом та включає до свого складу поняття 
«адміністративний проступок». 

Висновки. На підставі проведеного аналізу можна зробити наступні висновки. 
Майбутня доля адміністративно-деліктного права в системі права України остаточ-

но не визначена. Сьогодні є тенденції як до повної ліквідації цього правового інституту 
адміністративного права (з подальшою передачею його у сферу кримінального права), 
так і до залишення цього інституту в системі адміністративного права без суттєвих 
змін. Така невизначеність політиків, юристів та науковців негативно впливає на якість 
досліджень в сфері адміністративно-деліктного права та на ефективність діяльності 
органів адміністративної юрисдикції. 

Якщо ж законодавець, нарешті, зверне увагу на законодавство про адміністратив-
ну відповідальність, то виникає друга суттєва проблема – які критерії слід покласти 
в основу систематизації адміністративно-деліктного законодавства. Такі питання не 
можна вирішувати без залучення до кодифікаційної роботи науковців, які займаються 
проблемами адміністративно-деліктного права. Спеціалістів, які постійно займаються 
цією проблематикою не так і багато в нашій державі, але, на превеликий жаль, органи 
державної влади залучають до процесу кодифікації адміністративно-деліктного законо-
давства «науковців широкого профілю», тобто науковців, які ознайомлені з загальними 
проблемами адміністративного права, але ніколи спеціально не досліджували пробле-
ми адміністративно-деліктного права. 

І, нарешті, безвідповідальне відношення законодавця до термінології призводить 
до того, що правова норма неоднозначно розуміється на практиці і потребує додатково-
го офіційного тлумачення. Це, в свою чергу, може призвести:

– до перевищення повноважень органами адміністративної юрисдикції;
– до помилок в кваліфікації діяння;
– до порушення прав і свобод людини та громадянина під час виявлення і фікса-

ції адміністративного проступку, а також під час притягнення особи до адміністратив-
ної відповідальності. 

Розглянуті у статті проблеми адміністративно-деліктного права є лише невеликою 
частиною тих невирішених питань, які потребують свого вирішення вже сьогодні. 
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Резюме
В статье акцентируется внимание на трех актуальных проблемах современного ад-

министративно-деликтного права Украины, которые негативно сказываются на состоя-
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ 

ПАТРУЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Статтю присвячено розгляду повноважень патрульної поліції щодо здійснення про-

ваджень в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього 
руху. Визначено стадії проваджень, які здійснює патрульна поліція, встановлено недо-
ліки окремих процесуальних норм законодавства в цій сфері та надано конкретні про-
позиції щодо їх вдосконалення.

Ключові слова: провадження в справах про адміністративні правопорушення, без-
пека дорожнього руху, повноваження патрульної поліції.

Постановка проблеми. Найбільшу частку в загальному обсязі роботи патрульної по-
ліції займає провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки 
дорожнього руху. Це пояснюється тим, що порушення правил дорожнього руху є найпо-
ширенішим видом серед усіх адміністративних правопорушень. 

В той же час, правозастосовча практика показує недосконалість окремих процесуаль-
них норм, які визначають порядок провадження в справах про адміністративні правопору-
шення в сфері безпеки дорожнього руху, що призводить до закриття справи на підставах, 
визначених статтею 247 КУпАП.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання забезпечення безпеки дорожньо-
го руху досліджувалися багатьма відомими вченими. Різним аспектам безпеки дорожньо-
го руху присвячені роботи В. В. Гаркуші, Т. О. Гуржія, С. М. Гусарова, В. В. Доненко, 
М.  М.  Дол гополової, В. Й. Развадовського, В. Ф. Муцко, С. А. Комісарова, М. А. Микитюка, 
Р. І. Михайлова, А. М. Подоляки, В. В. Новікова, О. Ю. Салманової, А. О. Собакаря та ін-
ших. В роботах вказаних вчених розглядались окремі питання законодавчого забезпечення 
безпеки дорожнього руху, надавалися різні пропозиції щодо його вдосконалення. Але, вра-
ховуючи зміни процесуальних норм законодавства, які визначають порядок провадження 
в справах про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, виникає 
необхідність додаткового дослідження цього питання. 

Метою статті є визначення стадій провадження в справах про адміністративні право-
порушення в сфері безпеки дорожнього руху, розгляд повноважень патрульної поліції, а 
також прав та обов’язків учасників дорожнього руху, визначення прогалин законодавства в 
цій сфері та розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. В адміністративно-правовій літературі відсутній єди-
ний підхід до визначення провадження в справах про адміністративні правопорушен-
ня. Підтримуємо думку більшості авторів (О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Битяк, 
А.  С.  Ва сильєв, Л. В. Коваль, М. М. Тищенко та інші), які визначають провадження в спра-
вах про адміністративні правопорушення як низку послідовних дій уповноважених органів 
(посадових осіб), а в деяких випадках – й інших суб’єктів, які згідно з нормами адміністра-
тивного законодавства здійснюють заходи, спрямовані на притягнення правопорушників 
до адміністративної відповідальності. 

Даючи характеристику провадженням в справах про адміністративні правопорушення 
за порушення Правил дорожнього руху України перш за все потрібно розглянути їх стадії, 
права та обов’язки всіх учасників провадження та особливості діяльності патрульної по-
ліції на кожній стадії.

© Р. Ю. Молчанов, 2017
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Існує декілька версій першої стадії провадження в справах про адміністративні право-
порушення. Серед них можна виділити такі як первинні процесуальні дії , адміністративне 
розслідування, порушення справи про адміністративне правопорушення та інші. 

Ми схиляємось більше до найбільш повної та об’єднаної назви першої стадії прова-
дження в справах про адміністративні правопорушення – порушення справи про адміністра-
тивне правопорушення та адміністративне розслідування. Це пояснюється тим, що на цій 
стадії встановлюються фактичні дані правопорушення, збираються докази. Завершується 
ця стадія складенням процесуального документа, а саме протоколу про адміністративне 
правопорушення. Тож, розглянемо повноваження та особливості діяльності патрульної по-
ліції на цій стадії під час виявлення правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху.

При виявленні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху патрульний полі-
цейський перш за все вживає заходів щодо його припинення. Для цього вживається такий 
поліцейський захід як зупинення транспортного засобу. Підстави та порядок здійснення 
цього поліцейського заходу регламентується статтею 35 Закону України «Про Національну 
поліцію». 

Зазначимо, що не всі обов’язки водія, визначені в пп. 2.4-2.7 Правил дорожнього руху 
відповідають повноваженням поліції, закріпленим в Законі України «Про Національну по-
ліцію». Це стосується перевірки номерів агрегатів та комплектності транспортного засо-
бу, проведення з використанням спеціальних пристроїв (приладів) перевірки технічного 
стану транспортних засобів, які відповідно до законодавства підлягають обов’язковому 
технічному контролю. Також, на наш погляд, некоректно сформульований п. 2.5 Правил 
дорожнього руху, а саме, що водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установле-
ному порядку медичний огляд з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу 
та швидкість реакції. Адже медичний огляд проводиться лікарем у відповідному закладі 
охороні здоров’я, а відповідно до статті 266 КУпАП [1], Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 грудня 2008 року № 1103 «Про затвердження Порядку направлення воді-
їв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, 
що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» [2], а також спіль-
ного наказу МВС України та МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 «Про затвердження 
Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного 
чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують 
увагу та швидкість реакції» [3] огляд на стан сп’яніння проводиться поліцейським на місці 
зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів, дозволе-
них до застосування МОЗ та Держспоживстандартом. І тільки в разі відмови водія тран-
спортного засобу від проходження огляду на стан сп’яніння на місці зупинки транспортно-
го засобу або вразі його незгоди з результатами огляду, проведеного поліцейським, такий 
огляд проводиться в найближчому закладі охорони здоров’я, якому надано право на його 
проведення відповідно до статті 266 КУпАП (далі – заклад охорони здоров’я).

Враховуючи зазначене пропонуємо п. 2.5 Правил дорожнього руху викласти в такій 
редакції:

2.5. Водій повинен на вимогу поліцейського пройти в установленому порядку огляд 
з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або пере-
бування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції на 
місці зупинки транспортного засобу з використанням спеціальних технічних засобів по-
ліцейським у присутності двох свідків або в закладі охорони здоров’я. 

Перелічені вище дії можна назвати етапом першопочаткових дій поліцейського при 
виявлені та припиненні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху. Під час ви-
конання цих дій поліцейський повинен встановити особу правопорушника та з’ясувати 
наявність чи відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення. При цьо-
му здійснюється кваліфікація правопорушення, тобто визначається конкретна частина 
конкретної статті КУпАП, яка визначає відповідальність за дане правопорушення. І якщо 
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розгляд цієї статті входить до компетенції суду, поліцейський складає протокол про адмі-
ністративне правопорушення за правилами, визначеними главою 19 КУпАП. Вручивши 
копію протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності, поліцейський завершує провадження в справі про адміністра-
тивне правопорушення. Оригінал протоколу здається патрульним поліцейським до відділу 
адміністративної практики, який потім направляє його до суду.

Другу стадію – розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення 
постанови в справі про адміністративне правопорушення патрульні поліцейські здійсню-
ють тільки при провадженні за правопорушеннями, розгляд яких відповідно до статті 222 
КУпАП віднесено до компетенції Національної поліції. 

Ця стадія, на наш погляд, потребує особливої уваги. Це пояснюється тим, що як нами 
вже зазначалось, всі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху, розгляд яких від-
несено до компетенції патрульної поліції відповідно до статті 258 КУпАП розглядаються 
в спрощеному порядку, тобто без складення протоколу про адміністративне правопору-
шення. Крім того, відповідно до частини 2 статті 33 КУпАП при накладенні стягнення 
за вчинення таких правопорушень не враховується характер вчиненого правопорушення, 
особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або об-
тяжують відповідальність. Враховуючи це, патрульні поліцейські дуже часто помилково 
вважають, що в справах про адміністративні правопорушення, які розглядаються в спро-
щеному порядку взагалі відсутній розгляд справи про адміністративне правопорушення і 
друга стадія зводиться відразу до винесення постанови в справі про адміністративне пра-
вопорушення. 

Висновок про необхідність розгляду справи про адміністративне правопорушення пе-
ред винесенням постанови в справі про адміністративне правопорушення можна зробити 
виходячи зі змісту статей 258 та 283 КУпАП. Так, частина 4 статті 258 КУпАП визначає, 
що у випадках, передбачених частинами першою та другою цієї статті уповноваженими 
органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постано-
ва в справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП. 
Остання ж норма визначає, що перед винесенням постанови орган (посадова особа) пови-
нен розглянути справу.

Отже, розгляд справи про адміністративне правопорушення визначається главою 22 
КУпАП. Перша стаття цього розділу визначає місце розгляду справи про адміністративне 
правопорушення. Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем 
його вчинення. Справи про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього 
руху (статті 80, 81, 121-126, 127-1-129, частинами 1-4 статті 130 і 139 – коли правопору-
шення вчинено водієм) можуть також розглядатись за місцем обліку транспортних засобів 
або за місцем проживання правопорушників [1]. 

Окрему увагу слід приділити термінології, яка використовується в статтях 276 та 258 
КУпАП. Так, в статті 276 вказується, що справа про адміністративне правопорушення роз-
глядається за місцем його вчинення, а стаття 258 визначає, що постанова у справі про ад-
міністративне правопорушення у випадках спрощеного провадження виноситься на місці 
вчинення правопорушення. З цього приводу Конституційний Суд України у своєму рішен-
ні від 26 травня 2015 року № 5-рп/2015 (Справа № 1-11/2015) [4] надав роз’яснення, що 
слід розуміти під терміном «за місцем» у статті 276 КУпАП. 

Зокрема, п. 2.4 цього рішення визначає: 2.4. Аналіз положень глави 22 Кодексу в сис-
темному зв’язку з положеннями його глави 17 вказує на те, що підстав для ототожнення 
місця вчинення адміністративного правопорушення з місцем розгляду справи про таке пра-
вопорушення немає, а словосполучення «на місці вчинення правопорушення» і «за місцем 
його вчинення», які містяться у статтях 258, 276 Кодексу, мають різне цільове спрямування 
і різний правовий зміст. Зокрема, словосполучення «за місцем його вчинення», застосова-
не у положенні частини першої статті 276 Кодексу, за якою «справа про адміністративне 
правопорушення розглядається за місцем його вчинення», вказує на місцезнаходження ор-
гану, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне правопорушення у 
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межах його територіальної юрисдикції згідно з адміністративно-територіальним устроєм 
України.

Таким чином, Конституційний Суд України дійшов висновку, що словосполучення 
«за місцем його вчинення», яке міститься в положенні частини першої статті 276 Кодексу, 
визначає адміністративно-територіальну одиницю, на яку поширюється юрисдикція від-
повідного органу, уповноваженого законом розглядати справу про адміністративне право-
порушення [4]. 

В той же час, зазначимо, що вказане вище рішення Конституційного Суду України 
прийняте до внесення останніх змін в статтю 258 КУпАП, якими розширено список пра-
вопорушень, розгляд яких здійснюється в спрощеному порядку. І п. 2.3 цього рішення пе-
редбачає, що скорочене провадження у справах про зазначені адміністративні правопо-
рушення передбачає, зокрема, фіксацію адміністративного правопорушення і накладання 
адміністративного стягнення на правопорушника безпосередньо на місці його вчинення. 

Аналіз судових рішень свідчить про неоднозначну практику застосування законо-
давства при оскарженні процедури притягнення до відповідальності, а саме якщо роз-
гляд справи здійснюється на місці вчинення правопорушення. В більшості випадків 
суди задовольняють позов про оскарження дій та рішень працівників поліції, але тра-
пляються випадки визнання правомірними дій патрульної поліції в таких випадках.

Враховуючи зазначене, пропонуємо частину 1 статті 276 КУпАП доповнити слова-
ми: «Окрім правопорушень, провадження за якими здійснюються відповідно до вимог 
статті 258 цього Кодексу».

На наш погляд, відбулось недоопрацювання окремих норм КУпАП при спробі 
переведення в категорію спрощеного провадження справ про адміністративні право-
порушення в сфері безпеки дорожнього руху, розгляд яких віднесено до компетенції 
Національної поліції. Це стосується багатьох як матеріальних та процесуальних норм 
КУпАП, який прийнято ще в далекому 1984 році і скільки змін до нього не вносилось, 
дух радянських часів все одно буде присутнім. Така ситуація вимагає прийняття ново-
го кодексу, можливо двох, які містили б окремо норми матеріальні та процесуальні і 
ці законодавчі акти повинні відповідати сучасним вимогам державотворення в нашій 
країні, з урахуванням норм міжнародного законодавства.

Висновки. Таким чином, нами розглянуто характеристику проваджень в справах 
про адміністративні правопорушення, що здійснюються патрульною поліцією в сфе-
рі безпеки дорожнього руху. Виділено дві стадії проваджень, що здійснюються па-
трульною поліцією в сфері безпеки дорожнього руху : 1)  порушення справи про ад-
міністративне правопорушення та адміністративне розслідування; 2) розгляд справи про 
адміністративне правопорушення та винесення постанови в справі про адміністративне 
правопорушення. Визначено особливості діяльності патрульної поліції на цих стадіях, а 
також встановлено недоліки окремих норм законодавства, що регламентує таку діяль-
ність та надано пропозиції щодо його вдосконалення.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВ ПО ДЕЛАМ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИЕЙ  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Резюме
Статья посвящена рассмотрению полномочий патрульной полиции по осуществле-

нию производств по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности 
дорожного движения. Рассмотрены стадии производства по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения, которые осуществляет 
патрульная полиция. К указанным стадиям отнесено возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении и административное расследование; рассмотрение дела 
об административном правонарушении и вынесения постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении. Рассмотрены особенности полномочий патрульной 
полиции на каждой из стадий. Проанализированы отдельные процессуальные нормы, 
определяющие порядок производства по делам об административных правонарушени-
ях и предоставлены конкретные предложения по их совершенствованию, в частности, 
в Правила дорожного движения Украины по выполнению отдельных требований по-
лицейского водителями транспортного средства, а также к отдельным нормам Кодекса 
Украины об административных правонарушениях.

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 
безопасность дорожного движения, полномочия патрульной полиции.
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FEATURES OF CASE MANUFACTURING ON ADMINISTRATIVE 
OFFENSES, IMPLEMENTING PATROL POLICE  
IN THE SAFETY OF ROAD TRAFFIC SAFETY

Summary
The article is devoted to consideration of the powers of the patrol police to implement 

the proceedings in cases of administrative offenses in the field of road safety. The stages of 
the proceedings on cases of administrative offenses in the field of road safety carried out by 
the patrol police are considered. The indicated stages include the initiation of a case of an 
administrative offense and an administrative investigation; the consideration of the case of an 
administrative offense and the issuance of a ruling on the case of an administrative offense. 
Features of the authority of the patrol police at each of the stages are considered. Separate 
procedural rules defining the procedure for proceedings in cases of administrative violations 
have been analyzed and concrete proposals for their improvement have been submitted. In 
particular, the Traffic Rules of Ukraine on the implementation of certain requirements of 
police officers by vehicle drivers, as well as to certain norms of the Code of Ukraine on 
Administrative Offenses.

Key words: proceedings in administrative offenses, road safety, patrol police powers.
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СУЧАСНІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРЧОГО 
ПРОЦЕСУ В  УКРАЇНІ

У статті досліджено питання, пов’язані з актуальними проблемами виборчого про-
цесу. Аналіз наукових досліджень і практики показав, що зазначені проблеми можна 
умовно розмістити в трьох площинах: законодавства; організації та практичного здій-
снення виборчого процесу та охорони і захисту виборчих прав. Дана класифікація ціка-
ва, як з точки зору теорії, так і з позиції практики. 

Чітке розуміння сучасних проблем виборчого процесу дає можливість розробляти 
ефективні механізми правового регулювання у зазначеній сфері. Відзначено, що сучасне 
виборче законодавство необхідно вдосконалити з урахуванням європейських стандартів 
і чисельної практики.  Наголошується, що одним з напрямків усунення негативних на-
слідків у виборчому процесі є стабільне виборче законодавство.

Ключові слова: вибори, виборчий процес, виборчий спір, законодавство.

Постановка проблеми. Україна знаходиться в складній, неоднозначній соціально-
політичний ситуації, яка обумовлена багатьма чинниками. 

З одного боку, це негативні фактори. Наприклад, втрата контролю української вла-
ди над частиною територією; пряма загроза суверенітету та територіальної цілісності 
держави; збройне протистояння на Донбасі, і як наслідок, суспільно-політична та еко-
номічна нестабільність та падіння рівня добробуту громадян та ін. 

З іншого боку, це позитивні фактори. До яких можливо віднести: зростання по-
літичної свідомості та культури українських громадян, активізації їхньої громадської 
свідомої позиції; взяття курсу на децентралізацію влади, і як наслідок, децентралізація 
в середовищі політичної еліти та ін. Це зумовило виникненню та може створити умови 
для виникнення у майбутньому низки проблем щодо організації та проведення виборів. 
Виявлення та вирішення проблем виборчого процесу є вкрай актуальним завданням 
сьогодення, також, у зв’язку з наближенням строку чергових виборів. Тому, аналіз від-
носин у сфері виборчого процесу та наукове осмислення його результатів, створює під-
ґрунтя для формування дієвих правових механізмів й зумовлює необхідність наукового 
вивчення проблем виборів в Україні для практичного втілення та реалізації, виборчих 
прав громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Даною проблематикою займалися: 
М.  В. Жушман, В. П. Іщенко, С. В. Кальченко, Ю. Б. Ключковський, М. І. Мельник, 
В. Г. Перепелюк, Ю. А. Попова, О. Панченко, М. І. Смокович та інші. Але у своїх 
до слідженнях, вказані фахівці, торкаються переважно загальних проблем виникнення, 
по передження та вирішення виборчих спорів або особливостей їх судового розгляду.

Незважаючи на те, що дане питання досліджується великою кількістю науковців, 
багато її аспектів зараз залишається малодослідженим чи дискусійним. 

В юридичній літературі відсутні комплексні дослідження щодо трансформації ви-
борчих процедур під впливом системних реформ у суспільстві, які б враховували су-
часні тенденції розвитку науки та рівень розвитку суспільних відносин, що охоплю-
ються предметом правового регулювання у сфері вирішення виборчих конфліктів.

Метою статті є висвітлення актуальних проблем виборчого процесу в умовах 
складної економічно- та соціально-політичної ситуації та обґрунтування пропозицій 
щодо вирішення зазначених питань.

© В. А. Стукаленко, 2017



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201766

Виклад основного матеріалу. Стаття 69 Конституції України визначає, що вибори 
та референдум є основною формою безпосередньої демократії в Україні, а в той же 
час, ст. 38 Основного Закону, наголошує, що громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними до органів держав-
ної влади та місцевого самоврядування [1].

Вибори в сучасній демократичній державі є оптимальним інструментом для транс-
формації владних інститутів під впливом потреб суспільства. 

Аналіз наукових робіт та практичної діяльності дозволяє виокремити основні про-
блеми та напрямки їх розвитку у сфері виборчого процесу. 

Зазначені проблеми знаходяться в декількох площинах.
По-перше, в площині формування нормативно-правового масиву, який створює 

підґрунтя для реалізації виборчих прав та виборчих процедур.
По-друге, в площині організації та практичного втілення виборчого процесу.
По-третє, в площині охорони та захисту виборчих прав. Наприклад, так, внаслідок 

недотримання або неналежного дотримання виборчих процедур виникають різнома-
нітні виборчі спори.

Кожна із зазначених груп проблем є складним правовим явищем, яке об’єднує про-
блеми правового характеру меншого обсягу, але вплив при цьому кожної складової на 
виборчий процес дуже великий. І, тому вирішення проблем в кожній групі дозволить 
істотно підвищити ефективність виборчого процесу.

Проблеми у площині формування нормативно-правового масиву, який створює 
підґрунтя для реалізації виборчих прав та виборчих процедур різноманітні, але вони 
взагалі пов’язані із : а) великою кількістю нормативних актів; б) нестабільністю зако-
нодавства; в) невідповідність норм європейським стандартам та інші.

Наприклад, підґрунтям правового регулювання підготовки та проведення поза-
чергових виборів Президента України 2014 року, проміжних виборів народних депу-
татів та місцевих виборів становили Закон України від 30 червня 2004 року № 1932-
IV «Про Центральну виборчу комісію» [2], Закон України від 22 лютого 2007 року № 
698-V «Про Державний реєстр виборців» у редакції Закону від 21 вересня 2010 року 
№ 2536-VI [ 3], Закон України від 11 грудня 2003 року № 1382-IV «Про свободу пере-
сування та вільний вибір місця проживання в Україні» [4], а також спеціальне виборче 
законодавство, а саме: Закон України від 05 березня 1999 року № 474-XIV «Про ви-
бори Президента України» в редакції Закону від 18 березня 2004 року № 1630-IV [5], 
Закон України від 17 листопада 2011 року № 4061-VI «Про вибори народних депутатів 
України» [6],  Закон України № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» [7] інші закони та при-
йняті відповідно до них акти законодавства. Все це ускладнює застосування правових 
норм у сфері виборчого процесу. Вирішенню цієї проблеми допоможе прийняття єди-
ного кодифікованого акту – Виборчого кодексу України.

Достатньо великий вплив на виборчий процес мають політичні чинники і, тому до-
цільно на правовому рівні закріпити певні норми, які зменшували б вплив політичних 
складових на виборчий процес.

Наприклад, в остаточному звіті місія спостереження за позачерговими виборами 
Президента України 25 травня 2014 р. ОБСЄ/БДІПЛ зазначає, що політичний контекст 
не міг не відобразитися на передвиборній агітації, зумовлюючи її особливості та певні 
проблеми [8]. 

Зокрема, слід зазначити малозмістовність агітації як на президентських, так і на 
парламентських виборах. Політичні сили намагалися спекулювати на проблемах війни 
та миру, безпеки та реформування країни. «Головні політичні та безпекові проблеми, 
що постали перед країною, були відображені в агітаційних повідомленнях кандидатів, 
їхні програми обіцяли безпеку, стабільність та єдність країни, децентралізацію, кон-
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ституційну реформу, мовну політику, реформування збройних сил, боротьбу з коруп-
цією та олігархією, а також стосунки з Європейським Союзом, НАТО та Російською 
Федерацією» [8]. Але виникла гостра потреба передбачити відповідальність кандидатів 
за обіцянки, у випадку їх перемоги. Дане питання многорівневе, неоднозначне, але по-
требує вирішення і, звісно, вирішити одразу його складно і неможливо. Тому, можливо 
на законодавчому рівні передбачити дієві механізмі контролю громадськості за реаліза-
цією обіцянок із реальною можливістю усувати переможця, у випадку їх не виконання. 

Також негайного вирішення потребує питання щодо гармонізація виборчого зако-
нодавства для проведення демократичних виборів. За оцінками експертів МСВ ОБСЄ/
БДІПЛ, зазначена проблема може бути належним чином розв’язана тільки за умови за-
безпечення принципу стабільності у всіх пов’язаних законах про вибори.

Разом із тим, для забезпечення стабільності у виборчому законодавстві та подаль-
шої гармонізації, повинні докладатися зусилля для завершення виборчої реформи. 
Тобто, зміна виборчого законодавства повинна здійснюватися заздалегідь до проведен-
ня наступних виборів та необхідно встановлювати запобіжники проти внесення змін до 
законодавства перед виборами. 

До другої групи проблем виборчого процесу можливо віднести проблему забезпе-
чення безпеки виборчого процесу. 

М. Бучин зазначає, що українське суспільство на сучасному етапі стикнулося з но-
вою для себе проблемою виборчого процесу – його безпекою. Автор акцентує увагу на 
її двох нюансах. По-перше, стає очевидним, що безпековий вимір виборів буде акту-
альний для нашої держави і в майбутньому. Враховуючи геополітичну ситуацію, навіть 
у разі швидкого врегулювання конфлікту на Сході України безпека виборчого процесу 
все одно буде на порядку денному влади в Україні, оскільки залишатиметься висока 
ймовірність диверсійних і терористичних актів під час виборів для дестабілізації ситу-
ації в державі [9]. Звісно, повністю вирішити зазначену проблему у правовій площині 
неможливо, але можливо створити законодавчі механізми нейтралізації безпекових за-
гроз за рахунок парламентського виборчого законодавства з його подальшим вдоскона-
ленням на основі акумуляції набутого вже практичного досвіду. 

Другим прикладом проблем в організації виборчого процесу є несвоєчасність отри-
мання списків виборців. Так, збройне протистояння на Сході України зумовили й низку 
проблем щодо організації та проведення виборів. Зокрема, органи ведення Державного 
реєстру виборців не змогли ефективно працювати, в результаті чого не всі виборчі комі-
сії змогли отримати виборчі списки та надати їх для ознайомлення. А діяльність деяких 
виборчих комісій в зоні АТО була пов’язана із ризиком для життя.

Передвиборча агітація майже не проводилася, та майже єдиною формою донесення 
інформації про кандидатів для жителів Донбасу стала зовнішня реклама. Також у зоні 
бойових дій гостро постало питання свободи слова та безпеки журналістів [10].

До третьої групи проблем можливо віднести проблеми забезпечення охорони та 
захисту виборчих прав. 

Аналіз статистичних даних показує, що за кількістю справи за позовними заявами 
про уточнення списків виборців домінують серед інших категорій виборчих справ [10].

Складання списків виборців, їх перевірка та уточнення відповідно до засад вибор-
чого законодавства є одним з етапів виборчого процесу, який детально регламентова-
но Законом України № 1382-IV;  Законом України № 474-XIV, Законом України № 4061-
VI; Порядком складання та уточнення списків виборців для підготовки та проведення 
позачергових виборів Президента України, місцевих виборів 25 травня 2014 року [11]; 
Про забезпечення тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої 
адреси» (у редакції постанови від 15 травня 2014 року № 589) [12] та іншими актами.

Також, політична та економічна ситуація, в якій опинилася Україна під час прове-
дення останніх виборів, обумовила необхідність внесення змін до правових механізмів, 
якими регулюється участь у виборах громадян. 
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Це питання актуальне і потребує урегулювання. Наприклад, аналіз судових рішень 
у зазначеній категорії справ дає підстави зробити висновок, що здебільшого суди пра-
вильно застосовували вище перелічені норми виборчого законодавства. 

Підставою для відмови у задоволенні позовних вимог щодо включення осіб до 
списку виборців у випадках, зазначені у чинному законодавстві. Але в деяких випадках 
суди задовольняли позови щодо включення позивачів до списку виборців без отриман-
ня відомостей з Державного реєстру виборців, а це може призвести до кратного вклю-
чення позивача до списку виборців, що суперечитиме вимогам п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону № 
698-V щодо однократності включення виборця до списку виборців і тим самим пору-
шуватиме права інших суб’єктів виборчого процесу на чесні вибори.

Необхідно зазначити, що проблематика виборчих спорів є вельми багатогранною та 
є предметом дослідження фахівців різних галузей права. Наприклад, конституційного 
права, адміністративного права, міжнародного публічного права та інших. Серед зазна-
чених фахівців слід відмітити роботи зарубіжних вчених – С. Д. Князева, Е. П. Іщенка, 
А. Е. Іщенка, Л. А. Киселевої, М. К. Треушникова, Е. Н. Хрустальова, А. Е. Постникова, 
Ю. А. Попової та й вітчизняних дослідників – М. В. Жушмана, О. Панченка. Але у своїх 
дослідженнях вказані фахівці торкаються переважно загальних проблем виникнення, 
попередження та вирішення виборчих спорів або особливостей їх судового розгляду. 

Слід зазначити, що виборчі спори є дуже різноманітними і потребують вирішення 
з урахування їхньої специфічності.

Виборчі спори можливо вирішувати в судовому та позасудовому порядку. І остан-
нім часом вони більш ефективніше вирішуються в межах судової гілки влади. Ці по-
зитивні тенденції при розгляді виборчих спорів в судах є результатом судової реформи. 
В той же час, хоча виборче законодавство забезпечує достатні можливості для ефектив-
ного правового захисту у виборчих спорах і законодавство встановлює суворі вимоги 
до процедури подання скарги є можливість їх відхилити через незначні недоліки у їх 
оформленні. Наприклад, ЦВК отримала незначну кількість скарг до дня голосування, 
але не розглядала жодну з них по суті через формальні недоліки [10]. Тому виникає 
гостра потреба у вдосконаленні законодавства у сфері виборчого процесу. Активізація 
в зазначеному напрямку посилюється, як правило, на передодні виборів різних рівнів.

Але, здійснення удосконалення норм, які регулюють оскарження виборчих спорів 
необхідно проводити з урахуванням європейських стандартів та враховувати якомо-
га більшу кількість можливих ситуацій, що виникають в сучасних умовах. Одним із 
шляхів вирішення зазначеної проблеми може стати виконання кодифікаційних робіт у 
сфері виборчого законодавства.

Висновки. Підсумовуючи, варто зауважити, що в суспільстві простежується тен-
денція дискредитації інституту виборів. Але вибори виступають важливою складовою 
демократії, тому для приєднання України до європейського співтовариства необхідно 
приведення всього українського виборчого законодавства та практики проведення ви-
борів різних рівнів у відповідність до європейських стандартів. І, тому одним із шля-
хів подолання негативних наслідків у сфері електоральної демократії можливо завдяки 
прийняття єдиного акту – Виборчого кодексу України та наявність стабільного вибор-
чого законодавства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  В  УКРАИНЕ

Резюме
В статье исследованы и проанализированы вопросы, связанные с актуальными 

проблемами избирательного процесса. Анализ научных исследований и практики по-
казал, что указанные проблемы можно условно разместить в трех уровнях: уровень за-
конодательства; уровень организации и практического осуществления избирательного 
процесса и третий уровень – охраны и защиты избирательных прав. Данная классифи-
кация интересна, как с точки зрения теории, так и с позиции практики. Четкое понима-
ние современных проблем избирательного процесса дает возможность разрабатывать 
эффективные механизмы правового регулирования в указанной сфере. Отмечено, что 
современное избирательное законодательство необходимо усовершенствовать с учетом 
европейских стандартов и многочисленной практики.

Делается вывод, что одним из направлений устранения негативных последствий в 
избирательном процессе является стабильное избирательное законодательство. 

Ключевые слова: выборы, избирательный процесс, избирательный спор, законо-
дательство.



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201770

V. А. Stukalenko, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor
Odessa Trade and Economic Institute 

of Kiev University of Trade and Economics
the Department of Applied Economics
Inglezi st., 6, Odesa, 65070, Ukraine

MODERN PROBLEMS OF THE ELECTORAL PROCESS  
IN UKRAINE

Summary
In the article the questions connected with actual problems of the electoral process 

are investigated and analyzed. Analysis of scientific research and practice showed that 
these problems can be conditionally placed in three levels: the level of legislation; level 
of organization and practical implementation of the electoral process and the third level – 
protection and protection of electoral rights. This classification is interesting, both from the 
point of view of theory, and from the position of practice. A clear understanding of the current 
problems of the electoral process makes it possible to develop effective mechanisms for legal 
regulation in this area. It is noted that modern electoral legislation needs to be improved taking 
into account European standards and numerous practices.

 It is concluded that one of the directions for eliminating negative consequences in the 
electoral process is stable electoral legislation

Key words: elections, electoral process, electoral dispute, legislation.
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ПОНЯТТЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ВІДПОВІДНО 

ДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
У статті розглядаються теоретико-правові засади модернізації правового режиму 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до міжнародних зобов’язань пе-
ред Європейським Союзом. Досліджується понятійно-категоріальний апарат шляхом 
надання визначення та співвідношення понять «модернізація», «адаптація», «гармоні-
зація» та інших суміжних понять. Надається характеристика прямих та непрямих між-
народних зобов’язань України щодо модернізації правового режиму зовнішньоеконо-
мічної діяльності.
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Постановка проблеми. Після набуття Україною незалежності держава взяла курс 
на євроінтеграцію. Протягом 26 років в Україні була проведена значна робота щодо 
приведення національного законодавства до правової системи Європейського Союзу 
(далі – ЄС), що відобразилось й на функціонуванні правового режиму зовнішньоеконо-
мічної діяльності (далі – ЗЕД). Останнім кроком на шляху євроінтеграції стало підпи-
сання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – УАЄС), що 
містить конкретні зобов’язання для України з встановленими строками їх виконання 
щодо модернізації національного законодавства. Водночас, актуальним залишається 
встановлення теоретико-правових засад модернізації правового режиму ЗЕД шляхом 
надання її визначення, співвідношення з адаптацією законодавства та іншими суміж-
ними поняттями, встановлення підстав для модернізації та з’ясування значення інших 
теоретичних понять у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі загальнотеоретичні проблеми, 
пов’язані із адаптацією національного законодавства до правової системи ЄС дослі-
джували такі вчені, як Т. М. Анакіна, О. К. Вишняков, Г. Г. Гернфельд, І. І. Крулько, 
М.  В. Трубіна та інші, водночас думки вказаних авторів мають дискусійний характер 
та потребують подальшого наукового обговорення. 

Метою статті є встановлення теоретико-правових засад модернізації правово-
го режиму зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до міжнародних 
зобов’язань перед Європейським Союзом шляхом визначення та співвідношення осно-
вних понять у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Дослідженню стану виконання Україною зобов’язань 
перед ЄС, а також напрямів вдосконалення національного законодавства, повинно пе-
редувати визначення понятійно-категоріального апарату шляхом співвідношення по-
нять «модернізація», «адаптація», «гармонізація» та інших суміжних понять, що часто 
використовуються у тих випадках, коли мова йде про приведення національного зако-
нодавства до вимог ЄС.

Відповідно до абзацу 2 розділу II Закону України «Про Загальнодержавну програ-
му адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» адаптація 
законодавства – процес приведення законів України та інших нормативно-правових 
актів у відповідність з acquis communautaire. Відповідно до абз. 2 Розділу I вказаного 
закону метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
є досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з урахуван-
ням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до держав, які мають намір 
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вступити до нього [1]. Видається, однак, що адаптацію можна розглядати не лише як 
процес, але й як результат (стан) приведення однієї правової системи у відповідність з 
іншою.

М. Х. Малишева та О. Г. Турченко вважають адаптацію процесом приведення за-
конодавства України у відповідність з нормами європейського права, що включає збли-
ження, гармонізацію, і уніфікацію [2, с. 372; 3, с. 14]. Але адаптація може бути пов’язана 
не лише з правом, правовою системою чи системою законодавства, а також і з іншими 
явищами (економікою, державним управлінням тощо). Наприклад, розпорядженням 
КМУ від 30 жовтня 2008 р. №1381-р затверджений план заходів щодо адаптації укра-
їнської економіки до вимог СОТ [4], Указом Президента України від 5  березня 2004 р. 
№ 278/2004 затверджена Концепція адаптації інституту державної служби в Україні 
до стандартів Європейського Союзу. Зазначена адаптація відповідно до концепції по-
лягає не лише у внесенні змін до національного законодавства (правовий аспект адап-
тації), але й у реформуванні системи оплати праці державних службовців та професіо-
налізації державної служби [5]. 

М. Х. Малишева додатково висуває тезу, що адаптація є «формою систематизації 
господарського законодавства» [2, с. 375]. Вказана позиція є дискусійною, адже, по-
перше, систематизація є діяльністю по впорядкуванню, вдосконаленню законодавчих 
та підзаконних нормативно-правових актів, по приведенню їх до єдиної внутрішньо 
узгодженої системи [6, с. 137], по-друге, загальновизнаними у теорії права є три форми 
систематизації – інкорпорація, кодифікація та консолідація [6, с. 447-448], в свою чергу, 
адаптація може здійснюватись й шляхом внесення змін до чинних нормативно-право-
вих актів без зміни існуючої їх системи.

Поняття «адаптація» (у правовому розумінні – як адаптація права) видається за-
гальним поняттям, що характеризує приведення законодавства України у відповідність 
з правовою системою ЄС. Обрання цього поняття як загального зумовлено й застосу-
ванням його в україномовній редакції УАЄС, тоді як в англомовній редакції замість 
поняття «адаптація» застосовується поняття «approximation» (наближення) (див. напр. 
ст. 474 УАЄС – Gradual approximation [7]).

На противагу наведеному В. Муравйов висуває тезу про те, що поняття «гармоні-
зація» адекватно характеризує мету приведення національного законодавства до при-
писів права ЄС, адже метою цього процесу є узгодження національних норм в такий 
спосіб, щоб в обох випадках вони створювали однакові правові умови для діяльності 
суб’єктів господарювання в межах внутрішнього ринку…зазначені особливості гар-
монізації відрізняють її від уніфікації: хоча за допомогою останньої також створюють-
ся однакові правові умови для суб’єктів господарювання, цей результат досягається 
іншим шляхом – через ухвалення постанов, які безпосередньо регулюють поведінку 
суб’єктів і не передбачають узгодження з ними актів національного законодавства» [8, 
с. 14]. Отже, використання гармонізації як загального поняття стосовно наближення 
національного законодавства не відповідатиме положенням УПС, УАЄС та актам на-
ціонального законодавства, що регулюють порядок такого наближення. 

У цьому контексті слід звернути увагу також на позицію О. Л. Євглевської та 
С.  В. Грищака, які зазначають, що «уніфікація» та «гармонізація» характеризують проце-
си, які відбуваються в рамках міждержавних об’єднань, зокрема в Європейському Союзі, за 
участю усіх держав-членів стосовно створення права ЄС, тоді як країни-кандидати в члени 
ЄС здійснюють діяльність з адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС [9,  
с. 124; 10, с. 275]. Аналогічним чином Х. Бехруз зазначає, що «гармонізація в рамках 
ЄС здійснюється шляхом підготовки директив, обов’язкових для держав-членів ЄС. 
Однак, що стосується форм та методів її реалізації, то це залишається прерогативою 
держави-члена ЄС. Таким чином, директива визнається важливим джерелом права ЄС, 
що виступає у якості правового інструменту, за допомогою якого відбувається регу-
лювання інтеграційних процесів Європейського Співтовариства» [11, с. 139]. Таким 
чином, теперішні процеси наближення українського законодавства до правової систе-
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ми ЄС слід іменувати саме адаптацією, тоді як гармонізація відбуватиметься на рівні 
директив ЄС, у разі якщо Україна стане його членом.

Автором цієї статті в своїй іншій праці було визначено під правовим режимом ЗЕД 
специфічний стан врегулювання суспільних відносин щодо зовнішньоекономічної ді-
яльності, що ґрунтується на особливому поєднанні способів правового регулювання 
у нормах внутрішньодержавного та міжнародного права, специфічних форм їх вира-
ження та реалізації, особливому наборі прав та обов’язків суб’єктів ЗЕД, їх правовому 
стані при здійсненні ЗЕД, заходів відповідальності за правопорушення, які пов’язані 
із здійсненням ЗЕД та іншими складовими правового впливу на зовнішньоекономічні 
відносини [12, с. 92].

З урахуванням того, що існування цього спеціального правового режиму господа-
рювання забезпечується системою права України та з урахуванням вищевикладеного 
доцільно під адаптацією правового режиму ЗЕД до правової системи ЄС розуміти про-
цес внесення змін до законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин 
відповідно до зобов’язань України, які випливають з міжнародних договорів України 
чи за власною ініціативою України з метою інтеграції у Європейський Союз.

Адаптацію правового режиму ЗЕД до правової системи ЄС можна також розгляда-
ти як стан (результат) відповідності національного законодавства, що регулює відпо-
відні зовнішньоекономічні відносини, правовій системі ЄС. У такому розумінні адап-
тація національного законодавства у сфері ЗЕД до правової системи ЄС може свідчити 
про виконання відповідного обов’язку державою, що існує на підставі зобов’язання за 
міжнародними договорами.

З огляду на предмет дослідження, потребує співвідношення понять «модернізація 
правового режиму ЗЕД» та «адаптація правового режиму ЗЕД».

У словниках «модернізація» визначається наступним чином: «модернізація (франц. 
modernization, від moderne – новітній, сучасний) – це вдосконалення, покращення, 
оновлення, зміна чого-небудь, приведення його у відповідність з сучасними вимогами 
і нормами, показниками якості» [13, с. 402]. Останнім часом у науковій юридичній 
літературі активно застосовується поняття «модернізація законодавства», зміст якого, 
однак, у багатьох випадках не роз’яснюється.

Наприклад, К. О. Стадник у відповідній статті, присвяченій модернізації госпо-
дарського законодавства України щодо економічної концентрації, не надає визначен-
ня модернізації господарського законодавства, однак зазначає, що «головною сферою 
модернізації є система господарського законодавства щодо економічної концентрації, 
яка має здійснюватися в напрямах: адаптації національного законодавства до європей-
ського; стимулювання інтеграційних процесів; удосконалення державного контролю; 
поліпшення якості продукції; розвитку техніко-технологічних систем; широкого запро-
вадження інноваційних технологій; добросовісної торгівлі; стимулювання конкуренції 
та ін.» [14, с. 251]. Для наведеної позиції характерною є розуміння адаптації національ-
ного законодавства до європейського як складової модернізації національного законо-
давства.

В свою чергу Л. І. Заїченко у відповідній праці зазначає, що одним із засобів модер-
нізації фізкультурно-спортивного законодавства може слугувати кодифікація законо-
давчого регулювання фізкультурно-спортивних відносин [15, с. 180]. Наведена позиція 
підтверджує можливість розглядати систематизацію законодавства (різновидом якої є 
кодифікація) засобом (складовою) модернізації.

О. Р. Зельдіна у монографії, присвяченій спеціальним режимам господарювання, 
зазначає (з посиланням на положення проекту Концепції модернізації господарсько-
го законодавства на базі Господарського кодексу), що в основу процесу модернізації 
господарського законодавства повинно бути покладене наступне: 1) досягнення ста-
більності та несуперечливості господарського законодавства; 2) забезпечення опти-
мального співвідношення законів і підзаконних нормативних актів; 3) використання 
«пакетного принципу» підготовки нормативно-правових актів при одночасному змен-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201774

шенні кількості відсилочних норм у самих нормативно-правових актах; 4) координа-
ція та зближення національного господарського законодавства України з госпо-
дарським правом ЄС з урахуванням специфіки формування та розвитку економіки 
України; 5) більш послідовне і чітке приведення змісту Цивільного кодексу у відпо-
відність з предметом регулювання, визначеному у ст. 1 ЦК, у зв’язку із цим усунен-
ня у ньому дублювання деяких норм ГК [16, с. 224]. Відповідно до наведеної позиції 
модернізація господарського законодавства розглядається як певний процес його удо-
сконалення, що включає зближення (адаптацію) національного законодавства з правом 
ЄС, однак не обмежується цим. 

Наведені наукові позиції дозволяють дійти до висновку про те, що поняття «модер-
нізація законодавства» є ширшим за поняття «адаптація законодавства до права ЄС» та 
включає у себе останнє.

Модернізація національного законодавства у сфері ЗЕД, окрім адаптації, видається 
також такою, що включає у себе: 1) систематизацію законодавства у формі кодифікації, 
консолідації чи інкорпорації; 2) усунення окремих недоліків та суперечностей між нор-
мативно-правовими актами; 3) приєднання до міжнародних договорів (з урахуванням 
того, що згідно Рішення Конституційного Суду України по справі № 12-рп/98 від 9 
липня 1998 р. терміном «законодавство» охоплюються й чинні міжнародні договори 
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [17]); 4) вне-
сення змін чи скасування окремих нормативно-правових актів з метою досягнення ста-
більності та несуперечливості законодавства у сфері ЗЕД.

Модернізація та/або адаптація законодавства у сфері ЗЕД може відбуватись на під-
ставі відповідних міжнародних зобов’язань. Поняття «зобов’язання» тут використане 
не випадково, адже останнє не може вважатися «монополією» цивілістики: існують гос-
подарські, податкові, бюджетні, нарешті, міжнародні зобов’язання [18, с. 231]. Власне 
й поняття договору та зобов’язання ще з часів Давнього Риму пов’язувалось саме з 
міжнародними відносинами, про що доречно зазначає О. А. Беляневич [19, с. 17-18]. 

Не можна вважати випадковим численне застосування поняття «міжнародне 
зобов’язання» й у відповідних наукових дослідженнях з міжнародного права, зміст яко-
го однак у багатьох випадках не роз’яснюється [20, с. 382-385]. Разом із тим, з’ясування 
поняття «міжнародне зобов’язання» не є предметом цього дослідження та потребує 
окремої наукової розробки.

Однією з найпоширеніших підстав виникнення міжнародних зобов’язань слід 
вважати міжнародний договір. Міжнародні зобов’язання, що виникають на підставі 
міжнародного договору, можуть стосуватись обов’язку однієї держави здійснити адап-
тацію національного законодавства відповідно до законодавства іншої країни чи над-
національного утворення або модернізацію законодавства (за відсутності адаптації) 
відповідно до умов міжнародного договору.

В цілому, відповідні зобов’язання України щодо модернізації правового режиму 
ЗЕД можна поділити на прямі та непрямі. 

Прямі зобов’язання безпосередньо передбачають обов’язок України внести відпо-
відні зміни до національного законодавства чи приєднатися до відповідного міжнарод-
ного договору.

Прямі зобов’язання щодо адаптації правового режиму ЗЕД можна розподіляти на 
абстрактні (тобто такі, що встановлюють лише загальні напрями адаптації націо-
нального законодавства) та конкретні (тобто такі, що встановлюють конкретний на-
ціональний нормативно-правовий акт, який необхідно адаптувати, чи відповідний акт 
законодавства ЄС, положення якого необхідно запозичити).

Наприклад, єдиним положенням УПС, що встановлює конкретне пряме 
зобов’язання України щодо адаптації національного законодавства є ч.2 ст. 50 УПС, 
відповідно до якого «до кінця п’ятого року після набуття чинності Угодою Україна 
приєднається до багатосторонніх конвенцій про права на інтелектуальну власність, за-
значених в пункті 1 Додатка III, сторонами яких є держави-члени Співтовариства або 
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які де-факто в них застосовуються згідно з відповідними положеннями цих конвенцій» 
[21]. Варто зауважити, що належний рівень захисту прав інтелектуальної власності 
держави тісно пов’язаний із залученням іноземних інвестицій у вигляді прав інтелек-
туальної власності, у вигляді грошей з метою розвитку інноваційних проектів (в тому 
числі т.з. «стартапів») й підвищує зовнішньоекономічні зв’язки у цілому.

Аналіз п. 1 Додатку III до УПС, що містить відповідний перелік багатосторонніх 
конвенцій та чинного законодавства України дозволяє дійти до висновку про повне ви-
конання Україною зобов’язання щодо приєднання до вказаних конвенцій, що знайшло 
свій вигляд у прийнятті відповідних законів про ратифікацію (ЗУ від 31 травня 1995 р. 
№ 189/95-ВР, ЗУ від 20 вересня 2001 р. № 2730-III, ЗУ від 1 червня 2000 р. № 1763-III 
тощо).

Прикладом абстрактних прямих зобов’язань може слугувати ч.2 ст. 51 УПС, «зо-
крема, приблизна адекватність законів матиме місце в таких галузях: закон про митни-
цю, закон про компанії, закон про банківську справу, бухгалтерський облік компаній і 
податки, інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конку-
ренції, державні закупки, охорона здоров’я та життя людей, тварин і рослин, навко-
лишнє середовище, захист прав споживачів, непряме оподаткування, технічні прави-
ла і стандарти, закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорт» [21]. Можна 
побачити, що положення ст. 51 УПС встановлює абстрактні прямі зобов’язання щодо 
адаптації національного законодавства й не передбачає конкретних обов’язків щодо 
внесення змін до конкретних законів, інших нормативно-правових актів чи запозичен-
ня конкретних актів законодавства ЄС. Вказане слід вважати недоліком, адже визна-
чення лише загальних напрямів адаптації ускладнює однакове тлумачення ст. 51 УПС 
сторонами Угоди.

Непрямі зобов’язання випливають зі змісту норм права, що не встановлюють 
прямого обов’язку України щодо модернізації, однак не можуть бути виконані за від-
сутності такої. Так, наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 10 УПС, сторони надають одна 
одній режим найбільшого сприяння у торгівлі згідно з пунктом 1 статті 1 ГАТТ. Ст. 
10 УПС передбачає існування двохстороннього зобов’язання, що передбачає обов’язок 
як України, так і ЄС встановити один одному режим найбільшого сприяння у торгів-
лі. Зрозуміло, що виконання зазначеного зобов’язання є неможливим без модернізації 
відповідного законодавства кожним з суб’єктів УПС. Водночас, ч.1 ст. 10 УПС не пе-
редбачає саме адаптацію національного законодавства до правової системи ЄС, адже 
відповідна вимога у ст. 10 УПС відсутня.

Висновки. Модернізація правового режиму ЗЕД є поняття ширшим за понят-
тя «адаптація зовнішньоекономічного законодавства», й включає у себе, крім власне 
адаптації, також; 1) систематизацію законодавства у формі кодифікації, консолідації чи 
інкорпорації; 2) усунення окремих недоліків та суперечностей між нормативно-право-
вими актами; 3) приєднання до міжнародних договорів тощо.

В свою чергу, адаптацію правового режиму ЗЕД до правової системи ЄС доречно 
розглядати у двох значеннях: 1) як процес внесення змін до зовнішньоекономічного 
законодавства України, відповідно до зобов’язань, що випливають з міжнародних до-
говорів чи за власною ініціативою держави Україна з метою інтеграції у Європейський 
Союз, а також як 2) стан (результат) відповідності національного зовнішньоеконо-
мічного законодавства правовій системі ЄС.

Модернізація та/або адаптація законодавства, що встановлює правовий режим ЗЕД, 
може відбуватись на підставі відповідних міжнародних зобов’язань, які поділяють на 
прямі та непрямі. Прямі зобов’язання безпосередньо передбачають обов’язок України 
внести відповідні зміни до національного законодавства чи приєднатись до відповід-
ного міжнародного договору (як от вимога ч.2 ст. 50 УПС щодо приєднання Україною 
до міжнародних конвенцій у сфері інтелектуальної власності, перелік яких визначений 
у Додатку III до УПС), тоді як непрямі випливають зі змісту норм права, що не вста-
новлюють прямого обов’язку України щодо модернізації, однак не можуть бути вико-
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нані за відсутності такої (ч. 1 ст. 10 УПС, щодо надання сторонами угоди один одному 
режиму найбільшого сприяння у торгівлі, що не встановлює безпосередньо обов’язок 
України внести зміни до національного законодавства, однак фактично передбачає від-
повідні з метою досягнення вказаного режиму).
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Резюме
В статье рассматриваются теоретико-правовые принципы модернизации пра-

вового режима внешнеэкономической деятельности в Украине в соответствии 
с международными обязательствами перед Европейским Союзом. Исследуется 
понятийно-категориальный аппарат путем предоставления определения и соотношения 
понятий «модернизация», «адаптация», «гармонизация» и других смежных понятий. 
Приводится характеристика прямых и непрямых международных обязательств Украины 
относительно модернизации правового режима внешнеэкономической деятельности.
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CONCEPT OF MODERNIZATION OF THE LEGAL REGIME 
OF  FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE IN ACCORDANCE 

WITH OBLIGATIONS TO THE EUROPEAN UNION
Summary 
Theoretical and legal foundations of the modernization of the legal regime of foreign 

economic activity in Ukraine in accordance with international obligations to the European 
Union are examined in the article. The conceptual and categorical apparatus is analyzed 
by determining the relationship between the concepts and «modernization», «adaptation», 
«harmonization and other related concepts. Description of direct and indirect obligations of 
Ukraine on the modernization of the legal regime of foreign economic activity is carried out.
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ДО-ДОГОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧУ ЗА ЗАКОНОМ 

УКРАЇНИ «ПРО СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ»
В статті автором розглянуті проблеми правового регулювання обов’язку креди-

тодавця щодо надання споживачу за договором про споживчий кредит до-договірної/
до-контрактної інформації. Зазначені проблеми розглянуті автором за допомогою дослі-
дження норм Закону України «Про споживче кредитування» та Директиви Європейського 
парламенту та Ради Європейського союзу 2008/48/ЄС від 23 квітня 2008 року «Про кре-
дитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102ЄС», норми якої 
були імплементовані національним законодавцем до вищевказаного закону. На підставі 
проведеного дослідження автором були сформульовані пропозиції щодо вдосконалення 
вітчизняного законодавства.
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Постановка проблеми. Одним із обов’язків кредитодавця у сфері споживчого 
кредитування є обов’язок щодо надання споживачу до-договірної/до-контрактної ін-
формації. Встановлення законом такого обов’язку кредитодавця обумовлено тим, що 
потенційні сторони договору про споживчий кредит мають у різних обсягах інформа-
цію, яка має значення для укладення договору. Інформаційна перевага кредитодавця, як 
фінансової установи, яка є розробником кредитного продукту забезпечує останньому 
суттєві переваги, що посилюють його позиції при укладенні договору з споживачем. 
Відповідно з цим імперативні вимоги закону щодо надання споживачеві до-контрактної 
інформації спрямовані на хоча б часткове згладжування вищевказаної інформаційної 
асиметрії. 

На думку німецького дослідника К. Лаує ціллю введення в законодавство про за-
хист прав споживачів норм про надання кредитодавцем до-контрактної інформації спо-
живачу є те, що споживач повинен прийняти усвідомлене рішення щодо укладення 
договору про споживчий кредит лише після того, як кредитодавець надасть йому всю 
необхідну інформацію [1]. Зазначений аспект має суттєве значення для споживачів не 
тільки в країнах – членах ЄС.

Зрозуміло, що неналежна обізнаність споживача з умовами споживчого кредиту 
унеможливлює точний розрахунок останнім своїх фінансових можливостей та збіль-
шує ризики неповернення кредиту. Останнє, в свою чергу, на думку Л. В. Торубка 
негативно позначається і на фінансовому стані кредитодавця та його вкладників [2, 
с.  227–230]. 

В Директиві Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2008/48/
ЄС від 23 квітня 2008 року «Про кредитні угоди для споживачів та про скасування 
Директиви Ради 87/102ЄС» [3] (надалі Директива 2008/48/ЄС), норми якої були 
імплементовані до Закону України «Про споживче кредитування», вимоги щодо до-
контрактної інформації зосереджені в статтях 5, 6 вказаної Директиви. При цьому, 
якщо перелік до-контрактної інформації зазначеної в статті 5 Директиви 2008/48/ЄС 
є загальним та універсальним, то перелік до-контрактної інформації зосереджений в 
статті 6 Директиви є спеціальним та спрощеним, який підлягає застосуванню стосовно 
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окремих видів споживчого кредиту (наприклад, договорів овердрафту та для окремих 
специфічних кредитних угод). В свою чергу питання щодо форми надання споживачеві 
до-контрактної інформації у Директиві 2008/48/ЄС у стандартизованому вигляді 
вирішено у вигляді Додатках II та III до вказаної Директиви. Зазначені документи є 
стандартизованими для того, щоб споживач при ознайомленні з ним мав змогу отримати 
інформацію про споживчий кредит відрізних кредитодавців в однаковій формі, щоб 
така інформація могла бути легко порівняна споживачем. 

В чинному законодавстві України вимоги до до-контрактної інформації встановлено 
в статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» [4]. Згідно останньої до 
укладення договору про споживчий кредит кредитодавець або кредитний посередник, 
якщо споживач звернувся до нього, до укладення договору про споживчий кредит надає 
споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з 
метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, 
в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. Якщо вимоги до змісту до-
контрактної інформації встановлені у частині 3 статті 9 Закону України «Про споживче 
кредитування», вимоги до форми її надання споживачів встановлені в частині 2 
статті 9 вказаного Закону та Додатку № 1 до нього «Паспорт споживчого кредиту. 
Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит 
(Стандартизована форма)». Крім того, кредитодавець або кредитний посередник, 
якщо споживач звернувся до нього, на вимогу споживача кредитодавець зобов’язаний 
надати йому копію проекту договору про споживчий кредит, а кредитодавець також 
зобов’язаний до укладення договору про споживчий кредит надати на вимогу споживача 
йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до 
його потреб та фінансового стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До науковців, які досліджували проб-
леми правового регулювання споживчого кредиту можна віднести І. А. Безклубого, 
О.  О. Вішневського, В. В. Вітрянського, С. С. Демченко, Л. Г. Єфімову, О. Я. Курбатов, 
К. Лаує, С. М. Лепех, Л. П. Оплачко, В. Я. Погребняк, І. С. Сарнакова, Є. О. Суханова, 
С. К. Соломіна та багато інших. Однак, більшість наукових досліджень з цього приводу 
проводилася вітчизняними авторами на підставі аналізу норм Закону України «Про за-
хист прав споживачів» [5] або проекту Закону України «Про споживче кредитування» 
від 23.03.2015 р. № 2455 [6]. В той же час набрання чинності Закону України «Про спо-
живче кредитування» (10.06.2017 р.) вимагає від науковців дослідження норм вказано-
го Закону, що обумовлює потребу у активізації наукових досліджень, зокрема, з питань 
щодо надання споживачу до-договірної інформації.

Метою статті є дослідження норм Закону України «Про споживче кредитуван-
ня» щодо надання споживачу до-договірної, проведення аналізу відповідних норм 
Директиви 2008/48/ЄС та законодавчих актів іноземних країн з приводу надання спо-
живачу до-договірної/до-контрактної інформації, та формулювання пропозицій щодо 
вдосконалення чинного законодавства України. 

Виклад основного змісту. Згідно закону до-контрактна інформація має бути на-
дана споживачу до моменту укладення договору споживчого кредиту, а споживач має 
можливість попередньо ознайомитись та оцінити надані йому різні пропозиції креди-
тодавця. При цьому Закон не містить заборон щодо укладення договору споживчого 
кредиту безпосередньо після ознайомлення споживача з до-контрактною інформацією, 
коли дата отримання такої інформації та дата укладення договору співпадають. В той 
же час, у випадках коли споживчий кредит є значним за розміром, між датою надан-
ня споживачу «до-контрактної інформації» та датою укладення договору може пройти 
певний час, протягом якого споживач ознайомлюється та аналізує вищевказану інфор-
мацію, за потребою знайомиться і з проектом договору споживчого кредиту, що був 
наданий кредитодавцем (кредитним посередником) на вимогу споживача. Зазначений 
строк може бути тривалим з різних причин (хвороба, відпустка, відрядження спо-
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живача, час на отримання споживачем консультацій від незалежних фахівців у сфері 
права та фінансів). Отже, якщо споживач витратить багато часу для ознайомлення з 
паспортом споживчого кредиту та/або проектом договору про споживчий кредит, це 
може призвести до того, що протягом цього часу умови надання споживчих кредитів 
кредитодавця, як і проект договору про споживчий кредит можуть бути змінені креди-
тодавцем. При цьому слід розуміти, що в такому випадку банк буде зобов’язаний при 
повторному звернені споживача надати йому оновлений паспорт споживчого кредиту 
та/або проект договору про споживчий кредит, та вже не буде пов’язаний з споживачем 
умовами раніше наданого паспорту споживчого кредиту чи проектом договору. 

Говорячи про до-контрактну інформацію треба зазначити, що така інформація є: 
а) безоплатною; б) стандартизованою; в) такою, що надається у письмовій формі (у 
паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, 
електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сто-
рін у порядку, визначеному законодавством); г) її надання споживачеві підлягає фікса-
ції – щодо дати її надання та терміну її актуальності. Зазначена стандартна інформація 
за формою та змістом спрямована на те, що б надати можливість споживачеві отримати 
комплексну інформацію про споживчий кредит від одного або кількох кредитодавців в 
однаковій формі, що має полегшити споживачеві можливість порівняння та аналізу та-
кої інформації. Зазначене в свою чергу обумовлено тим, що надання вказаної інформа-
ції полягає не просто в інформації про істотні умови договору, що планується укласти, 
а в тому щоб споживач мав змогу порівняти різні пропозиції кредитної послуги, в якій 
він є зацікавленим.

При цьому кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання спо-
живачу інформації до укладання договору про споживчий кредит якщо така інформа-
ція відповідає вищевказаним вимогам Закону. Як виняток із загального правила, у разі 
укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням 
дистанційних каналів комунікації до-контрактна інформація на паперовому чи іншому 
носії інформації тривалого використання надається споживачу за його зверненням піс-
ля укладення договору про споживчий кредит.

Зміст до-контрактної інформації визначається частиною 3 статті 9 Закону України 
«Про споживче кредитування» (загалом 12 позицій). При цьому інформація про плате-
жі обов’язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться 
відповідний розрахунок, зокрема суму наданого кредиту, суму непогашеного кредиту 
тощо). Аналізуючи зміст до-контрактної інформації можна зробити висновок, що до її 
складу входить не тільки інформація щодо особи кредитодавця та його відокремлені 
підрозділи, а й інформація щодо особи кредитного посередника, якщо споживчий кре-
дит надається за його участі. Зазначене випливає із пункту 11 статті 9 Закону України 
«Про споживче кредитування» та змісту пункту 2 Додатку № 1 до нього. Відповідно 
з цим в паспорті споживчого кредиту має міститись – найменування кредитного по-
середника, його місцезнаходження, номер контактного телефону, адреса електронної 
пошти, адреса офіційного веб-сайту за наявності, та норм частини 4 статті 6 Закону 
України «Про споживче кредитування», які визначають обов’язок кредитного посеред-
ника щодо надання споживачеві інформації про його особу та послуги. На наш погляд, 
обсяг інформації щодо особи кредитного посередника в Додатку № 1 до Закону України 
«Про споживче кредитування» є недостатнім. Як зазначено в Додатку II «Стандартна 
інформація про споживчий кредит» до Директиви 2008/48/ЄС стосовно особи кредито-
ра та кредитного посередника наводиться ідентифікаційна інформація. Якщо стосовно 
кредитодавця (фінансова установа) така інформація, зокрема, полягає в реквізитах лі-
цензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи 
до відповідного Державного реєстру фінансових установ, для кредитного посередника 
(яким, зокрема, може бути юридична особа або фізична особа – підприємець) така ін-
формація може полягати у реєстраційних даних такої особи. Відповідно з цим вважає-
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мо, що для належної ідентифікації особи кредитного посередника, який є юридичною 
особою або фізичною особою – підприємцем в паспорті споживчого кредиту має бути 
зазначені дані про державну реєстрацію кредитного посередника, вид кредитного по-
середника (кредитний брокер, кредитний агент), а стосовно кредитних посередників, 
що співпрацюють з банками, також дані про внесення останніх до переліку кредитних 
посередників, що ведеться Національним банком України [7]. 

Згідно частини 2 статті 14 Закону України «Про споживче кредитування» визначен-
ня кредитодавцем можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюєть-
ся, зокрема, на підставі відповідного запиту (заяви) споживача. Регулюючи відносини 
щодо до-контрактної інформації Закон України «Про споживче кредитування» надає 
споживачеві право на безкоштовне отримання копії проекту кредитної угоди (ч. 9 ст. 
9 Закону України «Про споживче кредитування»). Зазначена норма запозичена укра-
їнським законодавцем з положень пункту 4 статті 5 Директиви 2008/48/ЄС. Потреба 
в отриманні проекту кредитної угоди обумовлена тим, що не кожний споживач має 
змогу негайно ознайомитись з умовами проекту договору про споживчий кредит та 
проаналізувати їх, як з огляду на їх складність, так і на обсяг відповідного докумен-
ту. Отримання споживачем проекту договору про споживчий кредит надає останньому 
змогу не тільки ретельно особисто ознайомитись з вказаним документом, а й за по-
требою отримати необхідні консультації та поради з боку третіх незацікавлених осіб 
(юристи, економісти тощо). Таким чином, споживач має право на отримання проекту 
договору про споживчий кредит, але кредитодавець має право відмовити споживачеві у 
цьому, якщо на момент отримання запиту кредитодавець має підстави не продовжувати 
або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із спо-
живачем. Зазначимо також те, що норми Закону України «Про споживче кредитування» 
не передбачають належної формалізації вказаної процедури, що слід розглядати як не-
долік Закону, з огляду на правові наслідки, передбачені частиною 12 статті 9 Закону 
України «Про споживче кредитування».

Якщо співставити вимоги до змісту до-контрактної інформації, що встановлені 
статтею 9 Закону України «Про споживче кредитування» та статтями 5, 6 Директиви 
2008/48/ЄС можна дійти наступних висновків. Норми статті 9 Закону України «Про спо-
живче кредитування» свідчать про імплементацію більшості норм статті 5, 6 Директиви 
2008/48/ЄС, з урахуванням специфіки визначення термінів «споживчий кредит», «спо-
живач», «кредитодавець» у Законі України «Про споживче кредитування» та сфери дії 
вказаного Закону. Слід однак зосередитись на певних відмінностях вказаних актів. 

Одним з питань, яке привертає увагу є відсутність в статті 9 Закону України «Про 
споживче кредитування» норм щодо надання певної частини до-контрактної інфор-
мації шляхом надання репрезентативного прикладу. Як відомо, пункт 19 Преамбули 
Директиви 2008/48/ЄС передбачає, що оскільки річна відсоткова ставка виплат може 
на стадії до-контрактної інформації бути вказана лише у прикладі, такий приклад, має 
бути репрезентативним. Зазначена у прикладі річна відсоткова ставка повинна відпо-
відати, наприклад, середній тривалості та загальній сумі кредиту, наданого за типом 
кредитної угоди про яку йдеться, та за доцільності придбаним товарам. При визначенні 
репрезентативного прикладу повинна братися до уваги частота певних типів кредит-
них угод на окремому ринку. Зазначені вимоги щодо річної відсоткової ставки знайшли 
своє місце і у розділі 3 Стандартної Європейської інформації про споживчий кредит 
(Додаток II) та розділу 3 Європейської інформації про споживчий кредит для овердраф-
ту, споживчих кредитів, що пропонуються окремими кредитними установами, кон-
вертації боргу (Додаток III) до Директиви 2008/48/ЄС. Внаслідок імплементації норм 
Директиви 2008/48/ЄС норми щодо репрезентативності прикладу отримали поширен-
ня в законодавстві країн членів – ЄС. Прикладом, цього є стаття 247а ГЦУ Німеччини 
[8]. Говорячи про доведення до-контрактної інформації у вигляді репрезентативного 
прикладу треба зазначити, що такі вимоги притаманні не тільки законодавству ЄС, 
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та країн членів ЄС, а й законодавству багатьох інших економічно-розвинутих країн. 
Прикладом, цього є Закон «Про захист прав споживачів» провінції Онтаріо (Канада) 
(2002 р.), згідно якого кредитори, зокрема, зобов’язані надавати вартість запозичень у 
вигляді грошової суми для кожних 100 канадських доларів суми позики та стандартний 
приклад запозичення 300 канадських доларів на 14 днів. Тобто кредитор повинен на-
дати наступну інформацію «21 канадський долар на 100 канадських доларів позики… 
Приклад: позика 300 канадських доларів на 14 днів... Загальна вартість запозичення 
63  канадських долара» [9]. 

На думку українського правознавця Ю. В. Вітка репрезентативним є приклад, що 
включає в себе усі елементи, необхідні для висвітлення умов, згідно з якими надається 
споживчий кредит, враховуючи термін, на котрий видається кредит, його загальну суму, 
вид товару (послуг, робіт), що придбавається, та поширеність такого типу споживчого 
кредиту [10, с.78]. Зазначимо, що і застереження до пункту 4 «Інформація щодо реаль-
ної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для споживача» 
паспорту споживчого кредиту (Додаток № 1 до Закону України «Про споживче креди-
тування») говорять, що наведені обчислення реальної річної процентної ставки та орі-
єнтовної загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базують-
ся на обраних споживачем умовах кредитування, викладених у паспорті споживчого 
кредиту, і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним 
протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на 
умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена 
на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця 
залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про 
споживчий кредит. З урахуванням вказаного вважаємо, що у пункті 4 частини 3 статті 
9 Закону України «Про споживче кредитування» слід зазначити, що інформація щодо 
процентної ставки надається у вигляді репрезентативного прикладу. 

Аналізуючи правове регулювання надання споживачеві до-контрактної інформації 
в законодавстві ЄС слід звернути увагу на норми частини 6 статті 5 Директиви 2008/48/
ЄС. Останні гарантують надання кредитодавцем або кредитним посередником на запит 
споживача пояснень з метою оцінки, чи адаптовано кредитну угоду до його потреб та 
фінансової ситуації, за доцільності роз’яснень до-контрактної інформації, характерис-
тик запропонованих йому продуктів та певних наслідків, які вони можуть мати для 
споживача, включаючи наслідки при невиконанні споживачем договірних зобов’язань. 
Враховуючи, що до-контрактна інформація вимагає надання інформації про різні про-
позиції кредитодавця, фактично мова йде про інформування одного кредитодавця щодо 
умов не одного, а декількох договорів про споживчий кредит. 

На думку німецьких правознавців обов’язок кредитодавця, який раніше обмежу-
вався лише переддоговірним роз’ясненням, тепер за Директивою 2008/48/ЄС під 
обов’язком надання до-контрактної інформації, консультацій та пояснень фактично 
розширився до обов’язків консультування споживача [1]. 

Згідно норм частини 10 статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» кре-
дитодавець до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача надає 
йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до 
його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надаєть-
ся відповідно до частин другої та третьої статті 9 вказаного Закону, істотних характе-
ристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання 
ним зобов’язань за таким договором. З вказаного можна зробити висновок, що до цієї  
статті Закону були імплементовані більшість відповідних норм Директиви 2008/48/ЄС. 
При цьому фіксація факту надання зазначених консультацій та роз’яснень здійсню-
ється в порядку, встановленому законом для фіксації наданню споживачеві паспорту 
споживчого кредиту. В той же час слід зазначити, що на відміну від норм Директиви 
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2008/48/ЄС, в силу норм частини 11 статті 9 Закону України «Про споживче креди-
тування» обов’язки щодо надання пояснень споживачу в Україні не розповсюджуєть-
ся на кредитних посередників. Зазначене не суперечить нормам статті 6 Директиви 
2008/48/ЄС, оскільки останні надають країнам – членам права визначати особу, яка 
надає такі пояснення. Вказаним законодавство України відрізняться від законодавства 
багатьох європейських країн, яке передбачає не тільки надання пояснень споживачу 
працівниками кредитного посередника, а й встановлює вимоги до їх змісту, та вимоги 
щодо рівня фахової підготовки працівників кредитодавця та кредитного посередника. 
Зокрема, згідно законодавства Франції такі працівники мають звертати увагу позичаль-
ника на основні характеристики пропонованих кредитних асигнувань або асигнувань і 
наслідки, які можуть мати такі асигнування на його фінансове становище, в тому числі 
в разі невиконання зобов’язань. Така інформація надається, коли це необхідно, на осно-
ві переваг, виражених позичальником. Особи, відповідальні за надання позичальнику 
пояснення пропонованого проходять підготовку з розподілу споживчого кредиту та за-
побігання надмірної заборгованості. Роботодавець цих осіб надає в цілях перевірки сві-
доцтво про професійну підготовку, передбачену трудовим законодавством, складений 
одним з кредиторів, чиї кредити пропонуються в місці продажу або зареєстрованою 
організацією з навчання. Законодавством встановлюється мінімальні вимоги для тако-
го навчання (ст. L311-8 Споживчого кодексу Франції) [11]. Слід також зазначити, що на 
відміну від норм, що регулюють надання споживачеві проекту договору про споживчий 
кредит, відносно надання пояснень споживачу закон прямо не передбачає права креди-
тодавця відмовити в їх наданні. Зрозуміло, що надання таких пояснень вимагає ви-
трачання робочого часу працівників кредитодавця, та має своїм наслідком збільшення 
адміністративних витрат останнього. На наш погляд, кредитодавцю слід надати таке 
право, у разі, якщо на момент отримання відповідної вимоги споживача кредитодавець 
має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору 
про споживчий кредит із споживачем. 

Висновки. Норми статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» та 
Додатку № 1 до нього в цілому відповідають положенням Директиви Європейського 
парламенту та Ради Європейського Союзу 2008/48/ЄС від 23 квітня 2008 року «Про 
кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102ЄС». В той 
же час окремі норми вказаного Закону потребують вдосконалення. 1. Обсяг інформації 
щодо особи кредитного посередника в Додатку № 1 до Закону України «Про споживче 
кредитування» пропонується доповнити інформацією щодо даних державної реєстра-
ції кредитного посередника, та виду кредитного посередника (кредитний брокер, кре-
дитний агент), а стосовно кредитного посередника, що співпрацюють з банками, та-
кож інформацією про внесення його до переліку кредитних посередників, що ведеться 
Національним банком України. 2. В цілях формалізації процедури надання споживачу 
проекту договору про споживчий кредит, пропонується встановити в статті 9 Закону 
України «Про споживче кредитування» норми, які: а) конкретизують форму вимоги 
споживача (письмова, усна тощо) щодо надання проекту договору та встановлюють 
порядок її фіксації кредитоотримувачем; б) встановлюють порядок фіксації надання 
споживачу проекту договору про споживчий кредит. 3. Пропонується доповнити час-
тину 10 статті 9 Закону України «Про споживче кредитування» положенням, згідно 
якого кредитодавець має право відмовити споживачеві у наданні пояснень у разі, якщо 
на момент отримання відповідної вимоги споживача кредитодавець має підстави не 
продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий 
кредит із споживачем. 4. Пропонується доповнити норми пункті 4 частини 3 статті 9 
Закону України «Про споживче кредитування» положенням, згідно якого «інформація 
щодо процентної ставки надається кредитодавцем споживачу у вигляді репрезентатив-
ного прикладу». 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕД-ДОГОВОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПО ЗАКОНУ 

УКРАИНЫ «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТОВАНИИ»
Резюме
В статье автором рассмотрены проблемы правового регулирования обязанности 

кредитодателя о предоставлении потребителю по договору о потребительском кредите 
пред-договорной информации. Указанные проблемы рассмотрены автором с помощью 
сравнительного исследования норм Закона Украины «О потребительском кредитова-
нии» и Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2008/48 / 
ЕС от 23 апреля 2008 года «О кредитных соглашения для потребителей и об отмене 
Директивы Совета 87 / 102ЕС», поскольку нормы последней были имплементированы 
национальным законодателем в вышеуказанный закон Украины. На основании прове-
денного исследования автором были сформулированы предложения по совершенство-
ванию отечественного законодательства. 

Ключевые слова: потребительский кредит, договор о потребительском кредите, 
кредитор, потребитель, пред-договорная информация.
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The author considers the problems of legal regulation of the obligation of the lender to 

provide the consumer with a contract on consumer credit of pre – contractual information. 
These problems were considered by the author with the help of a comparative study of the 
norms of the Law of Ukraine «On Consumer Lending» and the Directive of the European 
Parliament and Council of the European Union 2008/48 / EC dated April 23, 2008 «On 
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the norms of the latter were implemented by the national legislator in the aforementioned law 
of Ukraine. On the basis of the research carried out, the author formulated proposals for the 
improvement of domestic legislation.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТА ДОГОВОРУ  
ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

У статті проаналізована існуюча нормативна база України, яка забезпечує функціо-
нування договору добровільного медичного страхування. Висвітлено основні проблеми 
в визначенні об’єкту договору добровільного медичного страхування. Вивчена катего-
рія здоров’я, як об’єкта договору добровільного медичного страхування.

Ключові слова: договір добровільного медичного страхування, об’єкт договору 
страхування, категорія здоров’я людини.

Постановка проблеми. Розвиток страхової медицини, який є шляхом сучасної 
реорганізації сфери охорони здоров’я, відбувається в двох напрямках. В напрямку 
обов’язкового медичного страхування, яке на сьогодні існує лише у вигляді законо-
проектів, тобто майже в зародковому стані, та добровільного медичного страхування. 
Законодавча регламентація основних форм медичного страхування закріплена в Законі 
України «Про страхування» у статтях 5, 6. Згідно даного Закону, «добровільне медич-
не страхування має наступні види: медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби та страхування медичних витрат» 
[1, ст. 1]. В кожному з цих випадків сфера медичного страхування представлена дого-
ворами з надання послуг – договорами медичного страхування. В якості істотної умови 
для укладання договору є визначення його предмету та об’єкту. Звертаємо вашу ува-
гу, що на сьогодні відсутнє законодавчо закріплене визначення договору добровіль-
ного медичного страхування, існують суттєві розбіжності і в розумінні його об’єкту. 
Зазначимо, що не визначивши точно об’єкт договору страхування, не можна адекватно 
встановити його правову природу та зміст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку медичного стра-
хування присвячено ряд наукових праць як вітчиз няних, так і закордонних науковців, 
таких як: О. М. Залєтов, В. З. Кучеренко, М. В. Мних, С. С. Осадець, В. В. Ру день, 
Т.  І.  Стецюк, Т. А. Федорова, Я. П. Шумелда та багато інших. Аналізом змісту дого-
вору страхування присвячені роботи В. Ю. Абрамова, О. В. Гринюк, Н. В. Єлізарової, 
Н.  Ю. Когденко, Н. С. Ковалевської, В. М. Фурмана.

Метою статті є  аналіз особливостей об’єкту договору добровільного медичного 
страхування.

Виклад основного матеріалу. В Україні на рівні законодавства впроваджено 
обов’язкове медичне страхування, яке є державним і загальним для населення. Тобто, 
законодавчі та виконавчі органи держави визначають головні принципи функціону-
вання обов’язкового медичного страхування, встановлюють тарифи внесків, коло 
страхувальників і створюють відповідні фонди. Це, в свою чергу, разом із пенсійним, 
соціальним страхуванням і страхуванням по безробіттю створює державну систему 
соціального захисту. Добровільне медичне страхування, як і обов’язкове, має на меті 
забезпечення гарантій громадян на отримання медичної допомоги. Розбудова, удоско-
налення і розвиток всіх цих ланок медичного страхування, і лише комплексний підхід, 
стане запорукою успішного функціонування системи медичного страхування. В Законі 
України «Про страхування», зазначено що «страхування – це вид цивільно-правових 
відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі 
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або 
чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 
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фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів» [1, ст. 1]. Стаття 5 
цього ж закону поділяє страхування на такі види – обов’язкове та добровільне. А стаття 
6 дає конкретний перелік видів добровільного страхування, серед яких : «1) страхуван-
ня життя; 3) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я); 4) страхуван-
ня здоров’я на випадок хвороби; 21) страхування медичних витрат; 21-2) страхування 
життя і здоров’я волонтерів на період надання ними волонтерської допомоги» [1, ст. 1].

Добровільне медичне страхування здійснюється на основі договору між страхо-
виком і страхувальником. Згідно з нормами Податкового кодексу України договір до-
бровільного медичного страхування – договір страхування, який передбачає страхову 
виплату, що здійснюється закладам охорони здоров’я у разі настання страхового ви-
падку, пов’язаного із хворобою застрахованої особи або нещасним випадком. Такий 
договір має також передбачати мінімальний строк його дії один рік та повернення стра-
хових платежів виключно страхувальнику при достроковому розірванні договору [2, 
п.п. 14.152-1 п. 14]. Договір добровільного медичного страхування по сутті є згодою 
між страховиком і медичною організацією на надання останньою медичної допомоги 
застрахованому в певному об’ємі та належної якості. Для того, щоб зрозуміти особли-
вості і цінність договору добровільного медичного страхування, насамперед, треба зо-
середитись на аналізі його об’єкта. Дослідження літератури з цього приводу показує, 
що відсутня одностайність думок. «Відсутність спільних поглядів на предмет та об’єкт 
договору дозволяє виокремити досить різні погляди на сутність цих правових явищ:

– під предметом будь-якого цивільно-правового договору розуміють дії, які ко-
жен боржник повинен здійснити, та об’єкт, на який ці дії спрямовані;

– у договорі виокремлюється юридичний об’єкт – дії та матеріальний об’єкт – 
річ або інше благо, на яке спрямована поведінка;

– предметом називають дії (бездіяльність) будь-якого цивільно-правового дого-
вору, та виділяють у договорах складний предмет, що складається з декількох об’єктів;

– об’єкт договору визначають складним і виокремлюють юридичний (є подвій-
ним, виходячи з кількості сторін), вольовий (майнові інтереси), майновий (є подвій-
ним, виходячи з визначення домовленістю сторін умов щодо страхового платежу та 
страхової премії), а предметом договору вважають матеріальний об’єкт породжуваних 
договором правовідносин» [3, с. 54]. 

Отже, одні вважають, що об’єктом добровільного медичного страхування є май-
новий інтерес особи, про страхування якої укладено договір страхування (застрахо-
ваної особи), пов’язаний з витратами, викликаними зверненням застрахованого в ме-
дичні установи за медичними послугами, включеними в програму страхування. Або, 
об’єктом добровільного медичного страхування – є страховий ризик, пов’язаний з ви-
тратами на надання медичної допомоги при виникненні страхового випадку. Можна ще 
зустріти думки зведені до визначення об’єкту добровільного медичного страхування, 
як майнових інтересів, пов’язаних з оплатою організації та надання медичної та лікар-
ської допомоги (медичних послуг) та інших послуг внаслідок розладу здоров’я фізич-
ної особи або стану фізичної особи, що вимагають організації та надання таких послуг, 
а також проведення профілактичних заходів, що знижують ступінь небезпечних для 
життя або здоров’я фізичної особи загроз і (або) усувають їх (медичне страхування). 
Друга група авторів вказує, що страхування майнових інтересів страхувальника, що 
не суперечать законодавству та пов’язані із здоров’ям та працездатністю застрахова-
ної особи є предметом договору добровільного медичного страхування. На цій пози-
ції зокрема стоїть й сучасна українська судова система. Так, в рішенні Вищого госпо-
дарського суду України від 14.10. 2008 р., за номером 11,105-08, зокрема зазначається 
«Об’єктом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності за даним 
договором є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з 
відшкодуванням особою цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, 
заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого 
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транспортного засобу (пункт 1.1 договору страхування) [4]. Для розуміння об’єкту до-
говору, проаналізуємо, насамперед, чинне українське законодавство щодо страхування 
взагалі. Зокрема, стаття 628 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) «Зміст догово-
ру» зазначає: «Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін 
і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного за-
конодавства…» [5]. Абзац 2 частини 1 статті 638 ЦКУ зазначає: «Істотними умовами 
договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або 
є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди» [5]. Звертаємо увагу, що посилання на 
об’єкт відсутнє. Оскільки мова йде про договір добровільного медичного страхування, 
звернемося до статті 980 ЦКУ: «1. Предметом договору страхування можуть бути 
майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з: 1) життям, здоров’ям, пра-
цездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування)…» [5]. Законодавець 
дає визначення об’єкту договору страхування через його предмет – майнові інтереси, 
що не є вірним з точки зору теорії права. Відтак, зважаючи, що медичне страхування 
належить до страхування особистості, саме здоров’я цієї особистості, як категоріальне 
поняття і буде об’єктом договору добровільного медичного страхування.

Аналізуючи чинне законодавство, потрібно, насамперед зауважити, що воно не опе-
рує терміном «право на здоров’я». Правова регламентація можливостей у сфері влас-
ного здоров’я фізичної особи на сьогодні визначається закріпленням низки прав, що 
пов’язані зі здоров’ям, зокрема, право на усунення небезпеки, яка загрожує здоров’ю 
(ст. 282 ЦК України), право на охорону здоров’я (ст. 283 ЦК України), право на медич-
ну допомогу (ст. 284 ЦК України), право на інформацію про стан свого здоров’я (ст. 
285 ЦК України), право на таємницю про стан здоров’я (ст. 286 ЦК України) тощо. 
Переважно така правова регламентація є фактичним цитуванням відповідних положень 
Конституції України (ст. 49) або положень іншого законодавства. Звертаємо увагу, що 
назріла необхідність для створення механізмів для не лише декларування цих прав, а й 
можливостей їх реального задоволення. В рамках нашого дослідження необхыдно де-
тальніше розглянути категорію здоров’я, як об’єкт договору добровільного медичного 
страхування та його особливості. 

Право на здоров’я являється основоположним правом людини і невід’ємною час-
тиною нашого розуміння гідного життя. В міжнародному контексті це право було впер-
ше задекларовано в Конституції 1946 року Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
де в Преамбулі стверджується, що «здоров’я являється станом повного фізичного, 
душевного та соціального благополуччя, а не лише відсутністю хвороб або фізичних 
дефектів» [6]. Ст. 3 Конституціъ України у статті 3 проголошує життя та здоров’я фі-
зичної особи – вищою соціальною цінністю. Таке ставлення до цього блага має місце 
і в галузевому цивільному законодавстві, відповідно до положень якого здоров’я фізич-
ної особи набуває правового режиму немайнового блага (ст. 201 ЦК України). Постає 
питання, чи є таке визначення здоров’я вичерпним? Слід зауважити, що насамперед 
здоров’я є філософською категоріє, і тому у найбільш загальному розумінні здоров’я 
людини визначається як природний стан організму, що характеризується його повною 
рівновагою із біосферою та відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін. Існує 
багато визначень поняття «здоров’я». Наведемо деякі з них. Енциклопедичний слов-
ник Брокгауза та Ефрона: «Здоров’я – це стан організму, всі частини якого нормально 
розвинені та правильно функціонують» [7]. Британська Енциклопедія: «Здоров’я – це 
стан фізичної міцності та благополуччя, при якому організм правильно виконує свої 
функції» [8]. Е.  Г. Булич та І. В. Муравйов наводять 99 визначень поняття «здоров’я», 
стверджуючи, що різноманітність уявлень про нього була й залишається природним 
результатом нестачі знань про сутність здоров’я [9, ст. 35-52]. В українському законо-
давстві зазначена категорія визначена в Основах законодавства України про охорону 
здоров’я, а саме: « здоров’я – стан повного фізичного, душевного і соціального бла-
гополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів» [10, ст. 1]. Крім тако-
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го загального розуміння, поняття «здоров’я» має ще й своє спеціально-правове зна-
чення, в якому воно й виступає як певний об’єкт відповідних правовідносин. Поняття 
«здоров’я» – це не лише особисте, але й суспільне благо, і тому за своїм змістом вклю-
чає в себе як поняття суспільного здоров’я, так і поняття здоров’я індивідуального. З 
огляду на такий підхід зрозуміло, що забезпечення суспільного здоров’я в першу чергу 
повинно відбуватись з урахуванням державного інтересу, і тому вказана категорія і її 
забезпечення здебільшого має перебувати у сфері публічного права. Натомість поняття 
індивідуального здоров’я – є категорією приватноправовою. Саме ця категорія реально 
характеризує основу приватного інтересу фізичної особи, є мотиватором її поведінки 
у приватній сфері та складає основу особистого немайнового блага, яким є здоров’я. 
Тому визначення поняття індивідуального здоров’я і повинно стати відправною точкою 
у визначенні його правового режиму, який, на нашу думку, має визначатись, в першу 
чергу, у межах цивільного права.

Висновки. В результаті дослідження об’єкта договору добровільного медичного 
страхування, можна виділити наступні проблеми. Найперше це відсутність чіткого ви-
значення об’єкту та предмету договору, що характерно для всього договірного права. 
Визначення цих категорій відбувається або через повне їх злиття, або через ототожнен-
ня, через виокремлення предмету як частини об’єкту, тощо. На нашу думку, категорія 
об’єкт є більш ширшим поняттям і насамперед вказує на ті матеріальні або нематері-
альні блага, на досягнення або придбання яких направлені дії, що складають предмет 
цивільно-правового договору. Стосовно договору добровільного медичного страхуван-
ня об’єктом буде виступати нематеріальне благо – здоров’я. По друге, відсутність в 
правових джерелах визначення категорії здоров’я, та неоднозначність в розумінні його 
сутті, створюють подальші складнощі в визначені його, як об’єкту договору добро-
вільного медичного страхування. На нашу думку, запропоноване організацією ВОЗ ро-
зуміння цього терміну здебільшого є ідеалістичним і не може використовуватись на 
практиці. Попри ніби зовнішню простоту даного питання, слід зауважити, що зараз 
фактично не існує чіткого та здатного до юридичного застосування поняття «здоров’я», 
тобто поняття «здоров’я фізичної особи» саме як немайнового блага. Аналіз наукових 
досліджень, судової практики і чинного законодавства дає змогу спробувати визначити 
об’єкт добровільного медичного страхування: здоров’я – це стан фізичної особи, при 
якому вона здатна повноцінно та якісно виконувати свої функції як в фізичному так і 
соціальному полі.
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Резюме
В статье дан анализ существующей нормативной базы Украины, которая обеспечи-

вает функционирование договора добровольного медицинского страхования. Выделены 
основные проблемы в определении объекта договора добровольного медицинского 
страхования. Определена категория здоровья, как объекта договора добровольного ме-
дицинского страхования.
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PECULIARITIES OF OBJECT OF VOLUNTARY  
MEDICAL INSURANCE AGREEMENT

Summary
The health insurance system is presented in the form of compulsory and voluntary health 

insurance. In each of the species a medical insurance contract is drawn up, which has its object. 
Concerning the object of the contract of voluntary medical insurance there is no common 
opinion. The lack of common views on the subject and object of the treaty makes it possible to 
distinguish quite different views on the essence of these legal phenomena: – under the terms 
of any civil law contract, understand the actions that each debtor must carry out, and the object 
to which these actions are directed; in the contract a legal object is distinguished – actions 
and material object – a thing or other good for which the behavior is directed; the subject is 
the actions (inaction) of any civil law contract, and they distinguish in contracts a complex 
object consisting of several objects; the object of the contract is determined by the complex 
and distinguishable legal (is double, based on the number of parties), volitional (property 
interests), property (is double, based on the definition of the parties’ agreement on the insurance 
payment and insurance premium), and the subject of the contract is considered material The 
object of the relationship created by the contract. We believe that health is the object of the 
contract of voluntary medical insurance. In the Ukrainian legislation, this category is defined 
in the Fundamentals of the Ukrainian legislation on health care, namely: «health is a state of 
complete physical, mental and social well-being, and not only the absence of diseases and 
physical defects.» We consider it to be too extensive and ideal and we suggest to use: health 
is a state of an individual in which he is able to perform his functions in a physical and social 
field in full and in a qualitative manner.

Key words: contract of voluntary medical insurance, object of the insurance contract, 
category of health.
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«ЩО ДЕНЬ ПРИЙДЕШНИЙ НАМ ГОТУЄ…»  
(ЩОДО ПРОЕКТУ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

У статті досліджуються та аналізуються окремі норми проекту Трудового кодексу 
України щодо захисту трудових прав і гарантій працівників.

Ключові слова: проект Трудового кодексу України; укладання, зміни, припинення 
трудового договору; переміщення, переведення на іншу роботу; робочий час та час від-
починку; профспілки.

Постановка проблеми. Ніхто не заперечує той факт, що одним з найголовніших 
конституційних соціально-економічних прав людини і громадянина є право на працю. 
Тільки завдяки праці люди задовольняють свої матеріальні та духовні потреби. Саме 
в праці поєднується економічний та соціальний фактори, саме праця є тим фокусом, в 
якому концентрується більшість завдань, що стоять перед суспільством. Як визначав 
ще Ш. Фур’є: «…будь-яке суб’єктивне право представляє собою соціальну цінність, 
оскільки його можливо реалізувати. До права на працю це відноситься, певно, більше, 
чим до будь-якого іншого. Без нього усі інші права нічого не коштують!» [1, с. 199]. Все 
це підкреслює значення належного правового забезпечення права на працю. 

Метою статті є  аналіз та дослідження окремих норм проекту Трудового кодексу 
України щодо захисту трудових прав і гарантій працівників.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуваному питанню присвячуєть-
ся значна увага правників. Однак, зазвичай їх думки з цього приводу мають звужений 
характер, тому, розглядуване питання потребує свого додаткового дослідження.

Виклад основного матеріалу. Своє конституційне право на працю сьогодні гро-
мадяни можуть реалізовувати у різноманітних організаційно-правових формах – ін-
дивідуальна і підприємницька діяльність, об’єднання у кооперативні організації, фер-
мерські господарства тощо. Але найчастіше це право громадяни реалізують шляхом 
укладання трудових договорів, які є підставою виникнення трудових правовідносин, 
що регулюються нормами трудового права, основним джерелом якого є чинний Кодекс 
законів про працю України (далі – КЗпП).

Чинний КЗпП затвердили ще в 1971 році. За минулі ро ки 124(!) законами (станом 
на квітень 2017 р.) в нього внесли більш як 600(!) змін та доповнень, що саме по собі 
засвідчує, як він «відпо відає» ви могам зовсім іншої історичної епо хи. Отже, вимогою 
часу є створен ня якісно нового документу, спро можного відрізняти специфіку «розви-
неного соціалізму» від спе цифіки «нерозвиненого капіталіз му». 

Починаючи з 2001 року, в Україні, за підтримки Міжнародної організації праці 
(далі  – МОП) шляхом реалізації проекту технічного співробітництва «Україна: спри-
яння реалізації основних принципів і прав у світі праці», було розпочато роботу з підго-
товки реформування трудового законодавства. До цього процесу було залучено широке 
коло фахівців, представників профспілок, роботодавців, вчених провідних наукових 
центрів України, міжнародних експертів з трудового права.

Перший проект Трудового кодексу України (далі – ТКУ), розроблений Міністерством 
праці і соціальної політики України, незважаючи на заперечення профспілок, 11.12. 
2003 року без попереднього обговорення був прийнятий Верховною Радою України в 
першому читанні [2]. 

©А. М. Комаренко, 2017
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20 травня 2008 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні інший 
проект Трудового кодексу України (також без будь-якого обговорення), який був вне-
сений народними депутатами України В. Хара, Я. Сухим та О. Стояном [3].

05.11.2015 р. Верховна Рада України   прийняла за основу новий проект Трудового 
кодексу України, авторами якого виступили народні депутати Володимир Гройсман, 
Людмила Денісова та Михайло Папієв [4]. Рішення підтримали 258 з присутніх у залі 
народних депутатів.

Норми проекту нового законодавчого акта, що регулює відносини у сфері трудової 
діяльності, в цілому, носять неоднозначний характер. Громадськість та законодавці по-
різному оцінюють їх зміст. Думки варіюють до прямо протилежних поглядів на наслід-
ки прийняття цього Кодексу. Одні вважають, що цей закон допоможе захистити права 
трудящих і підвищить соціальні гарантії для працівників, інші ж, навпаки, впевнені в 
тому, що новий Трудовий кодекс України (як і попередні проекти)  перетворить праців-
ника фактично у раба роботодавця, а його прийняття викличе масові протести і невдо-
волення в суспільстві.

Дійсно, проект ТКУ суттєво відрізняється від чинного КЗпП як за структурою, так 
і за змістом. Якщо чинний КЗпП складається із 18 глав (+ глава ІІІ-А «Забезпечення за-
йнятості вивільнюваних працівників» та глава XVI – A «Трудовий колектив») і 265  ста-
тей, то проект ТКУ складається із 9 книг, 34 глав, 29 параграфів і 398 статей.

Проаналізувавши, насамперед, основні положення проекту ТКУ, з метою визна-
чення ступеню регулювання і захисту трудових прав працівників (у порівнянні з 
чинним КЗпП України), можна сказати, що проект Трудового Кодексу України має як 
ряд переваг, так й недоліків. 

Автор пропонує проаналізувати, насамперед, основні положення проекту ТКУ з 
метою визначення ступеню регулювання і захисту трудових прав працівників 
(у  порівнянні з чинним КЗпП України).

Норми проекту ТКУ щодо порядку укладання, зміни та припинення трудового 
договору. 

Слід відзначити, що, на наш погляд, проект ТКУ (ст. ст. 26 – 62) покращує порядок 
укладання трудового договору, насамперед, за рахунок того, що:

• по-перше, ст. 33 передбачає яким повинен бути зміст трудового договору, в 
тому числі його обов’язкові умови без яких трудовий договір не може вважати-
ся укладеним, і додаткові умови, наявність яких не є обов’язковою. У чинному 
КЗпП така норма відсутня;

• по-друге, згідно ст. 34 трудовий договір укладається в письмовій формі у двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни до трудового догово-
ру оформлюються в такому самому порядку. Роботодавець зобов‘язаний до-
тримуватися письмової форми трудового договору з метою забезпечення його 
ефективної дії та чіткого визначення змісту зобов’язань сторін, попередження 
трудових спорів. Згідно ст. 24 КЗпП трудовий договір укладається, як прави-
ло, у письмовій формі. На практиці трудовий договір, як правило, укладається 
в усній формі. 

Щодо змін умов трудового договору. Стаття 64 проекту ТКУ передбачає, що умови 
трудового договору можуть змінюватися внаслідок:

1) переміщення;
2) переведення на іншу роботу.
Зміна найменування посади, яку обіймає працівник, без зміни обов’язків, що по-

кладаються на працівника не вважається зміною умов трудового договору і не вимагає 
згоди на це працівника.

Стаття 65 дає поняття переміщенню, яке відповідає ч. 2 ст. 32 КЗпП: «Роботодавець 
має право без згоди працівника, якщо інше не передбачено трудовим договором, пере-
містити на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій самій місцевості, 
доручити роботу на іншому обладнанні в межах його трудової функції та кваліфікації, 
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якщо це не протипоказано за станом здоров’я, без зміни істотних умов трудового до-
говору» (на жаль поняття істотних умов договору у проекті ТК відсутнє). До речі, 
саме така редакція ч. 2 ст. 32 була станом на час прийняття КЗпП. Відсутність норми 
щодо визначення «істотних умов праці» та порядку їх змін не посилює захист трудових 
прав працівників. 

Разом з тим, згідно абз. 2 ч. 1 цієї статті, у разі, якщо при цьому змінюються умови 
транспортної доступності (наявність транспорту загального користування і звичайної 
для цієї місцевості витрати коштів і часу на проїзд (переміщення) від місця проживання 
до місця роботи), переміщення дозволяється лише за письмовою згодою працівника. 
Це безперечно посилює захист працівника. Але у разі відсутності такої згоди праців-
ника трудовий договір припиняється на підставі ст. 86 цього Кодексу: «За наявності 
умов економічного, технологічного, структурного, організаційного характеру (ліквіда-
ція, злиття, поділ, перетворення, перепрофілювання, зміни в організації виробництва 
та праці, скорочення чисельності або штату працівників) трудовий договір може бути 
розірваний у зв’язку із скороченням». 

Умови і порядок переведення працівника на іншу роботу, на інше підприємство 
залишились без суттєвих змін (ст. ст. 63-70), разом з тим слід було б визначити, що ро-
зуміється під «іншою роботою». Згідно роз’яснень Пленуму Верховного Суду України 
у постанові «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9, 
переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відпо-
відає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором (п. 31), на 
підставі чого ч. 1 ст. 66 ТКУ слід було викласти у наступній редакції: «Переведенням на 
іншу роботу вважається виконання працівником тимчасової або постійної роботи, що 
не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній трудовим договором, 
крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 37 цього Кодексу».

До речі, на нашу думку, при розробці проекту ТКУ необхідно було б обов’язково 
враховувати рекомендації, що містяться в Постановах Пленуму Верховного Суду 
України щодо розгляду трудових спорів. У результаті цього кодекс став би більш гнуч-
ким та універсальним у практичному застосуванні. Одночасно з цим зник би спір щодо 
рекомендаційного чи загальнообов’язкового характеру Постанов Пленуму. Як відомо, 
Закон України «Про судоустрій і статус суддів» встановлює, що Пленум вищого спе-
ціалізованого суду за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової 
практики дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалі-
зованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової спеціалізації 
(п.6, ч. 2 ст. 36), які на практиці, особливо в судах, за відсутності інших «рецептів» ви-
рішення спірних питань, узвичаєно набувають обов’язкового характеру.

Щодо підстав припинення трудового договору. Підстави, умови і порядок припи-
нення трудового договору передбачено ст. ст. 79 – 119 проекту ТКУ. Це, в основному 
підстави, які передбачені чинним КЗпП. Разом з тим, з’явились і нові підстави, на які 
слід звернути увагу, а саме:

 – грубе порушення працівником вимог правил з охорони праці, пожежної безпеки 
або безпеки руху на транспорті, якщо це призвело до нещасного випадку на виробни-
цтві або аварії чи створило реальну загрозу таких наслідків, підтверджену в установ-
леному порядку (п. 5 ч. 1 ст. 92); 

 – розголошення державної таємниці, комерційної або іншої захищеної законом 
інформації, що стала відома працівникові, який підписав зобов’язання про її нерозголо-
шення або трудовий договір укладено з умовою про нерозголошення цієї інформації, 
у зв’язку з виконанням трудових обов’язків; відмови у наданні допуску до державної 
таємниці (п. 2 ч. 2 ст. 92);

 – у зв’язку з відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої 
відсутності більш як чотири місяці (ст. 96).

Вважаємо, що ці підстави будуть сприяти підвищенню трудової дисципліни 
працівників. 
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Норми проекту ТКУ щодо робочого часу і часу відпочинку.
Вперше на законодавчому рівні визначено поняття робочого часу: «Робочий час – 

час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпо-
рядку і умов трудового договору повинен виконувати трудові обов’язки» (ч. 1 ст. 129).

В проекті ТКУ збережена і посилена норма, згідно якої нормальна тривалість 
робочого часу становить 40 годин на тиждень. Колективним договором, норматив-
ним актом роботодавця може бути встановлена менша тижнева норма робочого часу. 
Зменшення тривалості тижневої норми робочого часу не тягне за собою будь-якого 
зменшення розміру оплати праці. 

Незалежно від обліку робочого часу (щоденний, щотижневий або підсумований) 
та режиму його використування, тривалість робочого часу за обліковий період не може 
перевищувати нормального числа робочих годин. 

Згідно ст. 230 проекту ТКУ, робота в нічний час оплачується в підвищеному розмі-
рі, що встановлюється генеральною, галузевою (міжгалузевою) угодами, колективним 
договором, а якщо договір не укладено - нормативним актом роботодавця, але не нижче 
ніж на 30 відсотків тарифної ставки (окладу), посадового окладу (ставки заробітної 
плати) за кожну годину. Чинне законодавство передбачає оплату не нижче 20 відсотків 
тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108 КЗпП). Зросла з 
подвійного до потрійного і доплата за понаднормові години роботи за надурочний час, 
якщо протягом року працівником відпрацьовано надурочно більше 120 годин (ст. 232).

На жаль, в проекті ТКУ не визначено поняття часу відпочинку. Разом з тим, у 
проек ті збережені усі види відпочинку і не змінилися суттєво тривалість, умови і по-
рядок їх надання, які передбачені чинним КЗпП. При цьому, тривалість щорічної 
основної відпустки збільшився з 24 до 28 календарних днів, що відповідає вимогам 
( ч. 3 ст. 2 – встановити щорічну оплачувану відпустку тривалістю не менше чоти-
рьох тижнів) Європейській соціальній хартії (переглянутої), яку Україна ратифікувала 
14.09.2005 р. без цієї норми. 

Є окремі зауваження щодо правового регулювання інших умов праці (оплати 
праці, охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, особливостей регулювання 
праці окремих категорій працівників, дисциплінарної та матеріальної відповідальнос-
ті працівників тощо)… Є суттєві зауваження щодо передбаченого у проекті порядку 
розгляду індивідуальних трудових спорів (ст. ст. 379 – 398 проекту ТКУ), який, на наш 
погляд, не покращують існуючий порядок (ст. ст. 221 – 240-1 КЗпП) і не сприяє захис-
ту трудових прав працівників.

Виказуються застереження про «безправності» профспілок за проектом ТКУ. 
Дійсно, на відмінність від чинного кодексу, що має окрему главу XVI «Професійні 
спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організація-
ми», норми якої передбачали широкі права профспілок на підприємствах та гарантії 
їх діяльності, в проекті ТКУ такої глави немає. Більше того, за чинним законодавством 
розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця може бути проведено лише 
за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника), первинної 
профспілкової організації, членом якої є працівник (ст. 43 КЗпП), проект ТКУ допускає 
таке звільнення після попереднього погодження з виборним органом первинної проф-
спілкової організації (профспілковим представником), що діє на підприємстві, членом 
якої є працівник (ст. 111). Якщо, згідно ст. 45 КЗпП, на вимогу виборного органу пер-
винної профспілкової організації (профспілкового представника) власник або уповно-
важений ним орган повинен розірвати трудовий договір з керівником підприємства, 
установи, організації, у разі порушення ним законодавство про працю, про колективні 
договори і угоди, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності», то, згідно ст. 98 проекту ТКУ, трудовий договір з керівником юридичної осо-
би може бути розірвано за пропозицією виборного органу первинної профспілкової 
організації або профспілки, до складу якої входить первинна профспілкова організація, 
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якщо керівник порушує трудове законодавство, ухиляється від укладення колективного 
договору або не виконує зобов’язань за ним. 

Разом з тим, у проекті ТКУ профспілки визначені як суб’єкти трудових відно-
син; роботодавець має право видавати накази, розпорядження у передбачених зако-
ном випадках тільки після узгодження їх з профспілками або після проведення з ними 
консультацій; 50 статей проекту передбачають обов’язок роботодавців звертатися до 
профспілок при вирішенні питань нормування праці, її оплати та охорони, режиму ро-
бочого часу і часу відпочинку, встановлення правил внутрішнього трудового розпо-
рядку, звільнення працівників з ініціативи роботодавця та інших; профспілки представ-
ляють інтереси працівників при укладанні колективних договорів і угод, при розгляді 
індивідуальних і колективних трудових спорів; колективно-договірному регулюванню 
трудових відносин присвячено близько 60 статей проекту; профспілки мають право 
здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства, вноси-
ти пропозиції про усунення виявлених порушень та ініціювати звільнення роботодав-
ців за допущені ними порушення трудового законодавства. 

Порівняно з діючим трудовим законодавством, у проекті ТКУ регулюється низка 
важливих питань, зокрема: формулювання вимог щодо забезпечення права працівни-
ків на повагу до їхньої честі й гідності у трудових правовідносинах; визнання цивіль-
но-правових відносин трудовими; порядку укладення письмового трудового договору, 
його дії та припинення; уточнення щодо оплати праці за різних обставин виконання 
робіт, зокрема, у разі суміщення професій (посад), поділу робочого дня на частини, 
усунення дискримінації в оплаті праці за сумісництвом; установлення фінансової від-
повідальності роботодавця за несвоєчасну виплату заробітної плати працівникам та ін.

У проекті Трудового кодексу, є деякі дискусійні положення, які, на нашу думку, 
можуть обмежувати права людини. Серед них ст. 30, яка  передбачає, що роботодавець 
має право контролювати виконання працівниками трудових обов’язків, у тому числі з 
використанням технічних засобів, якщо це обумовлено особливостями виробництва, 
але обов’язково попередивши працівників про застосування технічних засобів.

Висновки. Таким чином, підбиваючи підсумок, можна сказати, що проект 
Трудового кодексу України має як ряд переваг, так й недоліків. Деякі технічні недоліки 
та недоробки авторів законопроекту, ми сподіваємося, будуть виправлені в наступному 
читанні. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ШТУЧНО СТВОРЕНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

Статтю присвячено визначенню об’єкта правового регулювання штучно створених 
земельних ділянок, а також визначення цільового призначення земельних ділянок, які 
можуть бути створені поза межами акваторій морських портів. Розглянуто особливості 
визначення складу земель водного фонду України відповідно до положень Земельного 
кодексу України та Водного кодексу України. Сформульовано загальне поняття штучно 
створеної земельної ділянки як особливої категорії земельного права.

Ключові слова: земельна ділянка, штучно створена земельна ділянка, акваторія 
морського порту, об’єкт правового регулювання.

Постановка проблеми. Практику штучного створення земельних ділянок не мож-
на назвати новою як у вітчизняному, так і закордонному досвіді використання земель 
водного фонду. Однак якщо в Україні штучне створення земельних ділянок обмежуєть-
ся акваторіями морських портів, то іноземний досвід свідчить про можливість викорис-
тання намивних територій і для житлової забудови, об’єктів рекреаційного призначення 
тощо. Створення штучних земельних ділянок є ефективним виходом у випадку недо-
статності територій в густонаселених містах (у таких країнах як Нідерланди, Японія), 
а також може застосовуватися й для будівництва елітної нерухомості на штучних ост-
ровах в безпосередній близькості до берегової лінії мегаполіса (Об’єднані Арабські 
Емірати, Південноафриканська Республіка).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань правового режиму 
земель водного фонду в цілому присвячені праці таких дослідників як О. М. Дроваль, 
І. І. Каракаш, О. C. Федотова та інші. В той же час, недостатнім видається наукова роз-
робленість проблематики власне правового регулювання штучно створених земельних 
ділянок, які відповідно до чинного законодавства віднесені до земель водного фонду.

Метою статті є виявлення проблем визначення об’єкта правового регулювання 
штучно створених земельних ділянок та механізмів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Чинне земельне законодавство, визначаючи у ст. 79 
Земельного кодексу України (далі – ЗК України) земельну ділянку як об’єкт права влас-
ності вказує, що це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем 
розташування, з визначеними щодо неї правами. Проте даний кодифікований акт не 
містить у собі визначення штучно створеної ділянки, хоча і оперує таким поняттям: 
стаття 58 ЗК України передбачає у якості однієї зі складових земель водного фонду 
штучно створені земельні ділянки в межах акваторій морських портів [1, ст. 58, 79]. 
Так, наразі до земель водного фонду відносяться землі, зайняті: а) морями, річками, 
озерами, водосховищами, іншими водними об’єктами, болотами, а також островами, не 
зайнятими лісами; б) прибережними захисними смугами вздовж морів, річок та навко-
ло водойм, крім земель, зайнятих лісами; в) гідротехнічними, іншими водогосподар-
ськими спорудами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; 
г) береговими смугами водних шляхів; ґ) штучно створеними земельними ділянками в 
межах акваторій морських портів. 

Слід підтримати класифікацію земель водного фонду, запропоновану О. М. Довгаль 
за такими критеріями:

1) за походженням: природні земельні ділянки водного фонду; штучно створені зе-
мельні ділянки в межах акваторії морських портів; 

© Д. І. Найда, 2017



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’201798

2) за критерієм розміщення земельної ділянки відносно водного об’єкта: водовкри-
ті землі; землі, що невкриті водою, але є прилеглими до водного об’єкта та використо-
вуються для його охорони чи в інших водогосподарських потребах;

3) за метою використання: землі, що використовуються як засіб охорони водного 
об’єкта (наприклад, прибережна захисна смуга); землі, що використовуються для за-
хисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушуваль-
них систем, споруд тощо (наприклад, смуги відведення); землі, що є просторово-тери-
торіальним базисом для розміщення водних об’єктів або певних гідротехнічних споруд 
та інших об’єктів; 

4) за об’єктом розміщення: землі, які розташовуються під водними об’єктами (во-
довкриті землі); землі, зайняті болотами і островами; землі, зайняті гідротехнічними 
спорудами; землі, зайняті гідрометричними спорудами; землі, зайняті каналами на зро-
шувальних і осушувальних системах, тощо.

Власне, поняття штучно створеної земельної ділянки містить Закон України «Про 
морські порти України», однак таке легальне визначення надано законодавцем лише 
для цілей цього закону і передбачає, що штучно створена земельна ділянка – це земель-
на ділянка, створена (намита, насипана, створена із застосуванням інших технологій) 
в межах акваторії морського порту [2]. Таке вузьке визначення не сприяє визначенню 
особливостей штучно створених земельних ділянок як об’єкту правового регулювання, 
оскільки не охоплює собою земельні ділянки, створені поза межами акваторій мор-
ських портів та призначені для будівництва доріг, житлової забудови тощо.

Певні законодавчі ініціативи в сфері нормативного регулювання створення штуч-
них земельних ділянок для цілей будівництва та/або розміщення на них будівель, спо-
руд, інших об’єктів портової інфраструктури були викладені у проекті Закону України 
«Про штучно створені земельні ділянки на водних об’єктах в межах акваторії морських 
портів» (№ 2968 від 13.05.2013 року) [3]. З урахуванням тексту доопрацьованого зако-
нопроекту, передбачалося закріплення порядку отримання дозволу на створення штуч-
ної земельної ділянки, особливості регулювання земельних відносин при створенні та 
утриманні штучних земельних ділянок. Проектом вказувалося, що штучно створена зе-
мельна ділянка може примикати до існуючих земельних ділянок (в тому числі штучно 
створених земельних ділянок) або бути ізольованою від інших ділянок. Суперечливим 
видавався запропонований порядок створення штучних земельних ділянок: спочатку 
створюється «штучна територія», тобто певна інженерна споруда, на якій після при-
йняття її в експлуатацію здійснюється формування штучної земельної ділянки. В ціло-
му, можна вказати на позитивну спрямованість даного законопроекту, направленого на 
подолання прогалин у праві. В той же час, його несистемність, вузька сфера застосу-
вання (виключно щодо акваторії морських портів), а також неузгодженість з нормами 
чинного законодавства зумовили відсутність його широкої підтримки, внаслідок чого 
27.11.2014 року проект було відкликано.

Наразі, як бачимо, можливість створення антропогенних ділянок передбачена ЗК 
України та Законом України «Про морські порти» виключно для морських портів, що 
вочевидь звужує можливість створення земельних ділянок на всіх водних об‘єктах, а 
не тільки в межах акваторії морських портів, що більше узгоджується з потребами сис-
темного підходу до регулювання відповідних суспільних відносин. Саме тому існує 
нагальна необхідність визначення штучно створеної земельної ділянки як самостійної 
категорії земельного права. Перш за все, слід визначити, що ж являє собою штучно 
створена земельна ділянка. Виходячи з легального визначення земельної ділянки, на-
веденого у ЗК України, штучно створену земельну ділянку можна визначити різновид 
земельної ділянки, а саме як частину земної поверхні з установленими межами, певним 
місцем розташування, з визначеними щодо неї правами, створену (намиту, насипану чи 
створену із застосуванням інших технологій) на об’єкті водного фонду. Як вбачається, 
основними ознаками, які індивідуалізують земельну ділянку, є її межі, площа та місце 
розташування, решта ознак (кадастровий номер, якість ґрунтового покриву, обтяження 
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тощо) є похідними від цих двох ознак. Такі ж ознаки притаманні і штучно створеним 
земельним ділянкам.

Дотримуючись широкого підходу до визначення штучно створених земельних 
ділянок, слід вказати, що ст. 4 Водного кодексу України, майже повністю дублюючи 
норму ЗК України щодо складу земель водного фонду, не включає до них землі, за-
йняті штучно створеними земельними ділянками в межах акваторій морських портів 
[4, ст. 4]. З метою вдосконалення нормативно-правового регулювання, доцільним буде 
уніфікувати положення зазначених статей, виключивши п. «ґ» ч. 1 ст. 58 ЗК України. 
Пов’язане це з характерними особливостями земель водного фонду. Як вказує О. М. 
Довгаль, землі водного фонду: а) виконують захисну функцію водних об’єктів від 
шкідливої дії зовнішнього середовища як природного, так і антропогенного характеру; 
б) призначені для збереження й раціонального використання гідроресурсів; в) слугу-
ють вмістилищем для водних об’єктів, а також зоною водозбору і водокористування. 
Саме в результаті цих особливостей землі водного фонду утворюють захисний при-
родний (ландшафтний) бар’єр для водних об’єктів [5, с. 11-12]. Вочевидь, сама по собі 
штучно створена земельна ділянка таких функцій не виконує, а її створення, навпаки, 
може певною мірою суперечити охоронній функції земель водного фонду. Виходячи з 
цього, доцільно буде передбачити віднесення штучно створених земельних ділянок чи 
їх частин до тієї чи іншої категорії земель, закріплених у ст. 19 ЗК України, на загаль-
них засадах – за їхнім основним цільовим призначенням. 

Так, Земельний кодекс України поділяє за основним цільовим призначенням кате-
горії земель та визначає їх склад, а за основним цільовим призначенням поділяє на такі 
категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громад-
ської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призна-
чення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі 
історико-культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі 
водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення. Щодо кожної категорії земель можлива подальша класифікація на 
види і підвиди залежно від певних підстав і критеріїв. Крім того, можливе виділення 
спеціального цільового призначення земельних ділянок, коли в рамках однієї категорії 
земельні ділянки використовуються для різних цілей.

Формування кожної земельної ділянки полягає у визначенні земельної ділянки як 
об’єкта цивільних прав і передбачає визначення її основних індивідуалізуючих ознак 
(площа, межі) та внесення інформації про таку ділянку до Державного земельного ка-
дастру (п. 1 ст. 79-1 ЗК України). До відомостей про земельну ділянку, які підлягають 
обов’язковому внесенню до Державного земельного кадастру, відповідно до п. 1 ст. 15 
Закону України «Про державний земельний кадастр» [6, ст. 15] віднесено цільове при-
значення, що визначається відповідно до Порядку ведення Державного земельного ка-
дастру [7] та Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої Наказом 
Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548 [8].

Зазначена Класифікація визначає поділ земель на окремі види цільового призна-
чення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними 
функціями, типами забудови, типами особливо цінних об’єктів тощо. Якщо погляну-
ти на Підрозділи 10.01 – 10.12 розділу 10 секції І «Землі водного фонду» розділу II 
Класифікації, такого цільового призначення як «для штучного створення земельної ді-
лянки в межах акваторій морських портів» Класифікацією не передбачено. Отже, не 
можна стверджувати, що саме по собі створення штучної земельної ділянки може бути 
цільовим призначенням штучної земельної ділянки на підставі чинних нормативно-
правових актів: якщо антропогенна ділянка вже створена (намита насипана тощо), її 
цільове призначення має визначатися в залежності від подальшого характеру викорис-
тання (наразі це виключно з метою забезпечення діяльності морських портів). В той 
же час, доречним буде також розглянути можливість створення штучної земельної ді-
лянки, яка примикає до природньої земельної ділянки. Тут доцільним буде встанов-
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лення цільового призначення штучної земельної ділянки з урахуванням призначення 
дотичної до неї природньої земельної ділянки у разі, якщо штучно створена земельна 
ділянка використовується з тією ж метою, що і природня (тобто за рахунок насипних чи 
намивних площ збільшується загальна площа природньої земельної ділянки). 

Виходячи з того, що чинне законодавство передбачає, хоч і обмежено, можливість 
створення штучних земельних ділянок, використання таких ділянок може мати місце 
за умови, що відповідне будівництво та подальше користування насипними чи намив-
ними територіями не стане причиною унеможливлення використання оточуючої її зе-
мельної ділянки (земель водного фонду) за цільовим призначенням. 

Якщо зосередитись на правовому регулюванні штучно створених земельних ді-
лянок в межах акваторії морських портів, слід зазначити наступне. Законом України 
«Про морські порти» закріплено, що морський порт – визначені межами територія та 
акваторія, обладнані для обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, 
транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов’язаних з цим видів госпо-
дарської діяльності, а ч. 1 ст. 8 цього закону додатково вказує, що межами морського 
порту є межі його території та акваторії – визначеної межами частини водного об’єкта 
(об’єктів), крім суднового ходу, призначеної для безпечного підходу, маневрування, 
стоянки і відходу суден. З таких законодавчих дефініцій можна зробити висновок, що 
землі під акваторією порту (як складовою частиною порту) також належать до земель 
морського транспорту (ст. 69 ЗК України). Таким чином, у разі створення штучної зе-
мельної ділянки в межах акваторії порту сама акваторія належатиме до земель морсько-
го транспорту, а безпосередньо штучна територія – до земель водного фонду. В про-
довження даної тези ст. 59 ЗК України передбачає, що землі водного фонду можуть 
бути віднесені до земель морського і річкового транспорту в порядку, встановленому 
законом.

На думку Т. М. Лебедєвої, у такому разі дійсно можливою є наявність у земельної 
ділянки декількох цільових призначень: по-перше, цільове призначення цих земель – 
забезпечення водогосподарчих й інших потреб, пов’язаних з використанням водних 
об’єктів, по-друге, ці ж землі використовуються для експлуатації об’єктів транспор-
ту. У цьому випадку землі одного цільового призначення перебувають у складі земель 
іншого цільового призначення [9, с. 48]. Разом із тим стосовно однієї й тієї ж земель-
ної ділянки одночасно не може існувати подвійний правовий режим. Правовий режим 
різних категорій буде істотно відрізнятися, отже, різним буде порядок використання й 
охорони земельних ділянок, що належать до тієї або іншої категорії земель. Відповідно, 
правовими нормами будуть встановлені суб’єкти права власності або права користу-
вання, заходи охорони, суб’єкти управління тощо, які для кожної категорії земель бу-
дуть різні [10, с. 56].

Особливості встановлення права власності та користування землями водного фон-
ду також встановлено ЗК України. Так, зазначеним кодифікованим актом надано право 
органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування своїм рішенням на-
давати землі водного фонду у постійне користування державним підприємствам для 
розміщення та догляду за державними об’єктами портової інфраструктури, а громадя-
нам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого само-
врядування із земель водного фонду можуть передаватися на умовах оренди в тому 
числі і штучно створені земельні ділянки для будівництва та експлуатації об’єктів 
портової інфраструктури та інших об’єктів водного транспорту. Отже, законодавством 
встановлені певні особливості використання штучно створених земель, зважаючи на 
мету їхнього створення.

Стаття 83 ЗК України до земель комунальної власності, які не можуть передаватись 
у приватну власність, поміж іншого, відносить землі водного фонду, крім випадків, 
визначених цим Кодексом, та земельні ділянки, штучно створені в межах прибережної 
захисної смуги, на землях лісогосподарського призначення та природно-заповідного 
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фонду, що перебувають у прибережній захисній смузі водних об’єктів, або на земель-
них ділянках дна водних об’єктів.

Стаття 93 ЗК України вказує, що не підлягають передачі в оренду земельні ділянки, 
штучно створені у межах прибережної захисної смуги чи смуги відведення, на землях 
лісогосподарського призначення та природно-заповідного фонду, розташованих у при-
бережній захисній смузі водних об’єктів, крім випадків, передбачених законом.

Як випливає з зазначених статей, земельні ділянки, штучно створені в межах при-
бережної захисної смуги, смуги відведення як об’єкти правового регулювання мають 
і особливості щодо можливості встановлення порядку набуття права власності і права 
користування. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що 
обмеження можливості створення штучних земельних ділянок виключно акваторіями 
морських портів є недоцільним. У зв’язку з цим запропоновано уніфікувати положення 
ст. 4 Водного кодексу України та ст. 58 ЗК України, виключивши п. «ґ» ч. 1 ст. 58 ЗК 
України, яким штучно створені земельні ділянки в межах акваторій морських портів 
віднесені до земель водного фонду. Штучно створену земельну ділянку можна визна-
чити як частину земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташу-
вання, з визначеними щодо неї правами, створену (намиту, насипану чи створену із 
застосуванням інших технологій) на об’єкті водного фонду.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННО СОЗДАННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Резюме
Статья посвящена определению объекта правового регулирования искусствен-

но созданных земельных участков, а также определения целевого назначения таких 
земельных участков, которые могут быть созданы за пределами акваторий морских 
портов. Рассмотрены особенности определения состава земель водного фонда в со-
ответствии с положениями Земельного кодекса Украины и Водного кодекса Украины. 
Сформулировано общее понятие искусственно созданного земельного участка как осо-
бой категории земельного права.
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LEGAL ISSUES TO DESIGNATE THE OBJECT OF LEGAL 
REGULATION IN ARTIFICIALLY CREATED LAND PLOTS
Summary
The aim of the article is to designate the object of legal regulation in artificially created 

land plots and to identify intended use of such land plots, which may be created outside of 
the aquatic zone of sea ports. The article points out the Aspects of designation of land use 
categories in the inventory of water resources in accordance with provisions of the Land Code 
and the Water Code of Ukraine. A general notion of artificially created land plot as a special 
category of Land Law has been stated by the author in the present article.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АДАПТАЦІЯ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ

У статті визначено сучасний стан правового регулювання повітряних перевезень 
в Україні та шляхи його адаптації до світових стандартів, а також можливості запози-
чення іноземного позитивного досвіду. Автор зазначає, що правове забезпечення авіа-
ційних перевезень в Україні з прийняттям нового Повітряного кодексу 2011 р. стало на 
шлях оновлення. Пожвавлення на ринку авіаційних перевезень підштовхує до зниження 
їх цін та покращення рівня обслуговування. 

Ключові слова: авіація, перевезення, транспорт, адаптація, стандарт.

Постановка проблеми. Повітряні перевезення є одним з найзручніших та най-
швидших видів переміщення вантажів та людей між країнами та континентами. При 
цьому, повітряний транспорт завжди характеризувався і перевагами, і недоліками, що 
визначають основні параметри доставки пасажирів і вантажів – висока швидкість при 
високій вартості перевезення. Частина вантажів, що перевозяться в міжнародному спо-
лученні, є невеликою. Лише близько 1% всього міжнародного вантажообігу припадає 
на авіатранспорт. Але це найдорожчі (найбільш високотарифні) вантажі, ті вантажі, для 
яких, незважаючи на високу абсолютну вартість перевезення, транспортна складова в 
контрактній ціні товару не перевищує 2-3%. Отже, товари з високим ступенем пере-
робки є авіапридатними для перевезення вантажами [1, c. 64].

Правовому забезпеченню авіаційних перевезень присвячено багато міжнародних 
угод, якими визначено найбільш важливі правила їх здійснення, що стосуються укла-
дення договору перевезення, деяких його умов і, головне, відповідальності перевізника 
за заподіяння шкоди життю і здоров’ю пасажирів, багажу, вантажу і прострочення в 
його доставці, що відображають специфіку міжнародних повітряних перевезень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню окремих аспектів пра-
вового забезпечення повітряних транспортних сполучень у різний час займалися 
М.  І.  Бра гінський, В. В. Вітрянський, О. С. Іоффе, О. О. Красавчиков, Ф. П. Шульженко 
та інші. При цьому, сучасний стан їх правового регулювання в Україні фрагментарно 
досліджено лише О.О. Старицькою та В. М. Білоусовим. 

Тому мета статті полягає у визначенні сучасного стану правового регулювання по-
вітряних перевезень в Україні та шляхів його адаптації до світових стандартів і можли-
востей запозичення іноземного позитивного досвіду.

Виклад основного матеріалу. До сьогодні у світі склалися два різних право-
вих режими міжнародних повітряних перевезень, що діють: 1) відповідно до норм 
Монреальської конвенції 1999 р., країнами-учасницями якої є переважна більшість 
провідних держав світу; 2) відповідно до Варшавської системи, яка продовжує діяти 
при перевезеннях між країнами, які беруть участь в угодах, що складають цю систему.

Але наявність багатосторонніх угод у сфері міжнародних повітряних перевезень не 
усуває питань про застосування внутрішнього права держав. Практичне застосування 
положень конвенцій про умови перевезень виявляє певні прогалини. Перш за все, іс-
нуючі міжнародні конвенції та угоди не стосуються багатьох важливих транспортних 
операцій, повністю залишаючи їх у сфері регулювання внутрішнього права. Це стосу-
ється, наприклад, порядку пред’явлення вантажів до перевезення і видачі їх в пункті 
призначення, умов виконання вантажно-розвантажувальних робіт, чартерних переве-
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зень, а в багатьох випадках і питань, пов’язаних з відповідальністю перевізника (її об-
сяг, коло осіб, які мають право на відшкодування тощо). Регулювання цих відносин, до-
волі специфічних і складних за своїм характером, як правило, вимагає видання значної 
кількості юридико-технічних приписів, тому їх простіше підпорядкувати внутрішнім 
нормам країни відправлення або призначення перевезення [2, c. 58]. При цьому вини-
кає колізійне питання: право якої країни підлягає застосуванню до конкретного пере-
везення? Договір перевезення, як правило, не надає на нього відповіді. Колізійне регу-
лювання не відрізняється єдиним підходом в національному праві країн, а спеціальних 
конвенцій про застосовне право в сфері повітряних перевезень не існує. 

І Варшавська [3], і Монреальська [4] конвенції містять норми, що відсилають до 
внутрішнього законодавства держав. Однак їх небагато, а колізійні прив’язки зазвичай 
відсилають до закону суду, який розглядає спір. Відсильні норми активно використову-
ються, однак вони стосуються лише небагатьох питань. Згідно з Монреальською кон-
венцією 1999 р., закон суду застосовується при відшкодуванні судових витрат та інших 
витрат позивача із судовим розглядом, які можуть присуджуватися понад встановлених 
лімітів відповідальності перевізника (п. 6 ст. 22). Цим же законом визначається проце-
дура розгляду позовів (п. 4 ст. 33) та порядок обчислення строку позовної давності (п. 2 
ст. 35). У Монреальській конвенції 1999 р. з’явилася нова колізійна норма, що відсилає 
до закону держав-учасниць Конвенції щодо визначення в національній валюті сум меж 
відповідальності перевізника, встановлених в спеціальних правах запозичення МВФ 
і спеціальних золотовалютних одиницях (п. 1 і 2 ст. 23). Разом з тим, деякі колізійні 
норми, що були у Варшавської конвенції 1929 р., відсутні у Монреальській конвенції 
1999 р. У зв’язку із цим навряд чи можливо визнати коректним твердження про те, що 
«колізійні норми практично в незмінному вигляді були перенесені з Варшавської кон-
венції до Монреальської» [5].

На відміну від колізійних норм транспортних конвенцій, які, як правило, є імпера-
тивними, колізійні прив’язки у внутрішньому праві держав частіше мають диспози-
тивний характер. Докладний аналіз стану колізійних проблем в міжнародному тран-
спортному праві здійснено в роботах О. М. Садікова, виданих в 80-х роках минулого 
століття [2; 6]. Однак більшість положень і висновків щодо питань уніфікації колізійно-
го регулювання актуальні й донині. За минулі роки, на жаль, ситуація в цій сфері мало 
змінилася.

Процес становлення авіаційної галузі в Україні збігся з кризовими явищами пер-
ших років незалежності. У середині 90-х рр. спостерігалося значне зниження обсягу 
повітряних перевезень: кількість відправлених пасажирів зменшилася в 11,5 рази (з 
15 млн. у 1990 р. до 1,3 млн. у 1999 р.), а у ряді аеропортів – в десятки разів. Це було 
пов’язано з економічною кризою в Україні в зазначений період, з різким зниженням 
реальних доходів населення, розривом економічних зв’язків з країнами СНД. Тільки 
починаючи з 2000 р. намітилася тенденція до зростання обсягу повітряних переве-
зень, відбувся перерозподіл пасажирських потоків між аеропортами. Так, в аеропорту 
«Бориспіль» в 2012 р. здійснено обслуговування пасажирів у кількості 60% загального 
обсягу пасажиропотоку українських аеропортів.

За останні 20 років основні засоби виробництва морально та фізично застаріли, 
зменшився ресурс аеродромного покриття, авіаційної наземної техніки, споруд та об-
ладнання. На даний час економічно самодостатнім є тільки аеропорт «Бориспіль». 
Основна частина інших аеропортів лише підтримує свою сертифікаційну придатність, 
але у зв’язку з відсутністю власних коштів не може проводити в значних обсягах заходи 
з реконструкції та модернізації.

За оптимістичними прогнозами розробників Державної цільової програми розви-
тку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 лютого 2016 р. № 126 [7], у результаті виконання Програми передбача-
ється: збільшення загального пасажиропотоку до рівня 24,3 млн. пасажирів до 2023 р. 
(більш як удвічі порівняно з 2015 р.); збільшення пропускної спроможності аеропортів 
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удвічі, а також приведення рівня надання послуг в аеропортах у відповідність з між-
народними стандартами; зменшення часу на наземне обслуговування кожного повітря-
ного судна до 35-40 хвилин; підвищення удвічі транзитного потенціалу головного між-
народного авіаційного транспортного вузла держави як запоруки успішного розвитку 
аеропортів; активізація державно-приватного партнерства з утримання та експлуатації 
аеропортів та створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку авіацій-
ної галузі; розвиток неавіаційної діяльності аеропортів до 40 відсотків загальних до-
ходів аеропортів; збільшення частки авіаційних перевізників, що працюють за модел-
лю «лоу-кост», до 30 відсотків загального ринку авіаційних перевезень; створення не 
менш як 1000 додаткових робочих місць.

Враховуючи унікальний транзитний потенціал України, можна припустити реаль-
ність цих прогнозів. Щоб досягти бажаного результату потрібно удосконалити механіз-
ми державного регулювання авіаційної галузі та в першу чергу почати з удосконалення 
галузевої нормативно-правової бази.

Основою державного регулювання діяльності цивільної авіації України є Кон-
ституція України [8], Повітряний кодекс України від 19.05.2011 p. [9], інші нормативно-
правові акти, державні та галузеві стандарти, керівні документи зі стандартизації тощо. 
Попередній Повітряний кодекс України 1993 р. [10] з самого початку зберігав інститути 
радянського повітряного права і не повною мірою орієнтувався на вимоги міжнародно-
го права, навіть після внесення до нього доповнень та змін. Повітряний кодекс України 
1993 р. можна вважати документом перехідного періоду, який став регулятором від-
носин в авіаційній галузі тільки на початковому етапі переходу від радянської систе-
ми господарювання до системи ринкових відносин у галузі. Повітряний кодекс 1993 р. 
фактично не містив в собі ринкових елементів, внаслідок чого досягти високого рівня 
ефективності регулювання діяльності авіаційного транспорту тільки шляхом застосу-
вання підзаконних нормативно-правових актів було досить проблематичним.

Необхідно відзначити, що наявний масив норм національного авіаційного права 
потребує крім впорядкування ще і вдосконалення, усунення протиріч та заповнення 
прогалин у правовому регулюванні. Концепцією розвитку цивільної авіації України, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. № 1587 [11] 
визначено шляхи створення правової бази цивільної авіації України, зокрема, визна-
чено як базові системи авіаційних правил, норм і стандартів (американської-FAR, 
європейської-JAR або системи АП Міждержавного авіаційного комітету) для гармоні-
зації відповідних авіаційних правил України. Також Концепцією передбачається вико-
ристання можливостей спільного розроблення нормативних документів з відповідни-
ми зарубіжними або міжнародними організаціями. В подальшому був прийнятий Закон 
України від 21.11.2002 p. «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації за-
конодавства України до законодавства Європейського Союзу» [12] та Закон України 
від 18.03.2004 p. «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу» [13], в яких було визначено курс на адаптацію 
законодавства України до законодавства ЄС. 

Таким чином, основою для удосконалення та створення національної авіаційної 
нормативної бази стало законодавство ЄС, а також стандарти і рекомендації ІКАО. Саме 
така позиція викладена розробниками нового Повітряного кодексу України 2011 р. 

Новий Повітряний кодекс містить норму (ч. 3 ст. 11), якою визначено, що авіа-
ційні правила України розробляються відповідно до стандартів і рекомендованої 
практики Міжнародної організації цивільної авіації, нормативних актів Міжнародної 
асоціації повітряного транспорту, Європейської організації з безпеки аеронавігації 
(Євроконтроль), інших міжнародних авіаційних організацій та з урахуванням законо-
давства Європейського Союзу в галузі цивільної авіації. Основною позитивною харак-
теристикою нового Повітряного кодексу України є те, що він спрямований на приве-
дення чинного законодавства у відповідність до норм міжнародного повітряного права, 
але в той же час кодекс містить в собі суттєві недоліки які потребують доопрацювання. 
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Так, новий Повітряний кодекс переобтяжений бланкетними нормами до інших законо-
давчих та нормативно-правових актів, які суттєво ускладнюють його реалізацію. Слід 
звернути увагу на загальні підходи до розуміння процесів гармонізації національного 
авіаційного законодавства із законодавством ЄС, а також щодо питань застосування 
стандартів та рекомендованої практики ІКАО [14].

Для Повітряного кодексу України 2011 р. є характерною нова техніка побудови, 
яку можна спостерігати у більшості нових кодифікованих актах українського законо-
давства – Цивільному [15], Господарському [16] та деяких інших – з визначенням на 
початку акту всіх спеціальних термінів, що в ньому використовуються. Повітряний 
кодекс України містить 19 розділів, в яких розміщено 130 статей. Розділ 1 присвяче-
но загальним положенням (визначенню термінів, поширенню суверенітету України на 
повітряний простір та дії міжнародних договорів), в Розділі 2 наведено систему дер-
жавного регулювання в галузі авіації та використання повітряного простору України, 
Розділ 3 присвячено визначенню основних механізмів управління безпекою в галузі 
авіації, Розділ 4 закріплює основи використання повітряного простору України, Розділ 
5 визначає повітряні судна та льотну придатність, Розділ 6 – польоти повітряних суден, 
Розділ 7 – авіаційний персонал тощо. Таким чином, Повітряний кодекс України 2011 р. 
в цілому зберіг яскраво виражений публічний характер, врегулювавши у більшості ста-
тей публічно-правові питання, що пояснюється необхідністю забезпечення високого 
рівня безпеки. Проте він містить й окремі приватно-правові норми, кількість та зміс-
товне навантаження яких не можна визнати достатніми для врегулювання відповідних 
договірних відносин на повітряному транспорті, завдяки чому виникає необхідність 
звернення до Цивільного та Господарського кодексів України з метою визначення по-
рядку укладання та умов відповідних договорів (перевезення вантажів, пасажирів та 
багажу, фрахтування тощо).

До провідних нормативно-правових актів у сфері повітряних перевезень належать 
також Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені наказом Державіаслужби 
України від 14.03.2006 р. № 186 [17] та Правила повітряних перевезень пасажирів і 
багажу, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 30.11.2012 р. 
№735 [18]. Обидва документи спрямовані на визначення загальних умов перевезень 
повітряним транспортом, за яких забезпечується належний рівень безпеки польотів та 
якості перевезень, та містять докладну інформацію про здійснювані перевезення і в 
цілому відповідають нормам Повітряного кодексу України 2011 р.

В інших країнах також поряд із загальноцивільними нормативними актами існують 
спеціальні закони, що регулюють здійснення перевезень, у т.ч. і повітряних. У Франції 
діє Кодекс цивільної авіації, прийнятий в 1967 р. [19] Він містить лише специфічні 
умови повітряних перевезень, відсилаючи з багатьох питань до норм міжнародних кон-
венцій, Торговельного та Цивільного кодексів Франції, що регулюють наземні переве-
зення, перевезення по воді, відповідальність перевізника. У ФРН ряд умов повітряних 
перевезень, відповідальність авіаперевізника та її страхування регулюються спеціаль-
ним Законом про повітряне сполучення 1971 р. У Фінляндії існує Закон про договір 
перевезення авіатранспортом 1977 р. Ці нормативні акти застосовуються в частині, яка 
доповнює міжнародні конвенції, та з урахуванням внесених до них в подальшому змін 
і доповнень [20, c. 21].

У країнах англійського права також істотною є роль закону в регулюванні повітря-
них перевезень. Так, Закон про повітряні перевезення 1961 р. ввів в дію Варшавську 
конвенцію, змінену Гаазьким протоколом у Великій Британії. 12 лютого 2002 р. у 
Великій Британії був прийнятий Закон про повітряне перевезення [The Carriage by Air 
Acts (Implementation of the Montreal Convention 1999) Order 2002] [21], який набув чин-
ності в день вступу в силу Монреальської конвенції 1999 p. У США деякі умови до-
говору повітряного перевезення регулюються Федеральними авіаційними правилами.

В ЄС законодавство в авіаційному секторі є гармонізованим. В 1987 р. за пропо-
зицією Європейської Комісії почалося створення «Єдиного європейського неба» або 
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«Відкритого неба», метою якого є лібералізація ринку авіаперевезень. Кількість нор-
мативних актів щодо встановлення єдиного правового режиму діяльності авіаційних 
підприємств, перевезень вантажів та пасажирів в ЄС є сьогодні дуже незначною. Певну 
стримуючу роль тут відіграє ст. 80 засновницького договору, відповідно до якої з пи-
тань повітряного транспорту ЄС може, але не має обов’язку видавати «відповідні по-
ложення» (параграф 2 ст. 80) [22, c. 630]. З метою реалізації на повітряному транспорті 
принципу вільного надання послуг в 1990 р. був прийнятий Регламент 2343/90 від 24 
липня [23] про доступ повітряних перевізників до регулярних ліній всередині ЄС та 
розділі обсягів перевезень пасажирів між авіаперевізниками на регулярних лініях і дер-
жавами-членами. Документ скасовує виключні права на польоти в межах ЄС, які мали 
окремі авіапідприємства.

Ряд регламентів присвячений регулюванню конкуренції на ринку авіапослуг ЄС. 
Встановлений пільговий режим злиттів і картелів авіакомпаній, частина з яких звільня-
ється від обмежень і заборон ст. 81 і 82 Договору про ЄС.

23 липня 1992 р. ЄС було прийнято два найважливіші документи в сфері регулюван-
ня повітряного транспорту – Регламент 2407/92 про ліцензування транспортних авіа-
компаній [24] і Регламент 2408/92 про доступ транспортних авіакомпаній ЄС на авіа-
лінії всередині ЄС [25]. Ці регламенти були прийняті на третьому етапі лібералізації з 
метою забезпечення більш ясного, ефективного та сталого застосування права ЄС на 
внутрішньому авіаційному ринку [26, c. 23]. Вони були покликані внести вирішальний 
вклад в остаточну лібералізацію ринку послуг в галузі повітряного транспорту зі ство-
ренням внутрішнього ринку ЄС. З цього часу на території ЄС діють єдині правила лі-
цензування повітряних перевізників всіх держав-членів. В ЄС також були затверджені 
правила про відповідальність повітряних перевізників, встановленні цін на авіаквитки, 
шумових обмеженнях та екологічних вимогах до повітряних суден, посадкових смуг, 
уніфікації технічних вимог та адміністративних процедур і забезпечення безпеки.

21 квітня 2004 р. Європейський Парламент і Рада Європейського Союзу ухвалили 
Регламент № 785/2004 «Про вимоги до страхування відповідальності авіаперевізників 
і операторів повітряних суден» перед пасажирами, власниками вантажу, а також перед 
третіми особами [27]. 5 липня 2006 р. прийнятий Регламент (ЄС) № 1107/2006, що сто-
сується прав інвалідів та осіб з обмеженою рухливістю при використанні повітряного 
транспорту [28]. 

Однак, ключове значення має діючий Регламент № 1008/2008 про загальні правила 
здійснення повітряних сполучень в співтоваристві [29], консолідував положення трьох 
регламентів: про ліцензування авіаперевізників; про доступ авіаперевізників спільноти 
на внутрішні повітряні лінії спільноти; про тарифи і ставки на повітряних сполученнях. 

Висновки. Таким чином, правове забезпечення авіаційних перевезень в Україні з 
прийняттям нового Повітряного кодексу 2011 р. стало на шлях оновлення. Пожвавлення 
на ринку авіаційних перевезень підштовхує до зниження їх цін та покращення рівня 
обслуговування. Крім того, «заходження» на вітчизняний авіаційний ринок іноземних 
«лоу-костів» обумовлює необхідність докорінних змін у роботі вітчизняних перевізни-
ків. При створенні або удосконаленні національної нормативно-правової бази авіацій-
ної галузі необхідно приділяти особливу увагу економічним важелям розвитку галузі, 
визначати можливості зниження цін на перевезення та приваблення додаткових ванта-
жів та пасажирів.
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перевозок в Украине и пути его адаптации к мировым стандартам, а также возможнос-
ти заимствования иностранного положительного опыта. Автор отмечает, что правовое 
обеспечение авиационных перевозок в Украине с принятием нового Воздушного ко-
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подталкивает к снижению их цен и улучшения уровня обслуживания. Кроме того, «за-
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Summary
The article describes the current state of the legal regulation of air transportation in Ukraine 

and the ways of its adaptation to world standards, as well as the possibility of borrowing 
foreign positive experience. The author notes that the legal provision of air transportation in 
Ukraine with the adoption of the new Air Code in 2011 is on the way of updating. The revival 
in the aviation market causes decrease of their price and improvement of service levels. In 
addition, the «entry» of foreign «low-cost» into the domestic aviation market causes the need 
for radical changes in the work of domestic carriers.
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ІСТОРИЧНІ ПРОЯВИ КОРУПЦІЇ  
ТА ОСОБЛИВОСТІ БОРОТЬБИ З НЕЮ

В статті проаналізовано підходи до визначення поняття корупції та досліджено за-
ходи протидії означеному явищу. Зроблено висновок про те, що від визначення та усві-
домлення сутності корупції як негативного соціального явища залежить комлекс заходів 
спрямованих на боротьбу з нею, виходячи із історичного досвіду.

Ключові слова: корупція, запобігання корупції, хабарництво.

Постановка проблеми. Для вирішення питання про ефективність та доцільність 
запровадження системи заходів боротьби з корупцією важливим, на нашу думку, є перш 
за все з’ясування глибини та правильності розуміння сутності корупції. Дане питання 
є ключовим не тільки для дослідження корупції як правової категорії, а й дослідженню 
проблеми корупції в інших галузях науки, в тому числі й за рахунок понятійно-катего-
ріального апарату науки кримінального права.

Проблеми боротьби з хабарництвом, як найбільш небезпечною формою корупції, 
на сучасному етапі розвитку української держави відноситься до найбільш актуальних 
соціальних, політичних та юридичних проблем. 

Хабарництво і корупція характерні для всіх держав світу. Відмінність різних дер-
жав в цьому плані полягає не в наявності чи відсутності хабарництва і корупції як 
явищ, а у масштабах, характері конкретних його проявів, силі впливу на соціально-еко-
номічні та політичні процеси.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз спеціальної юридичної літера-
тури, нормативно-правової бази та практики її застосування засвідчує про те, що пи-
танням кримінальної відповідальності за хабарництво і корупцію завжди приділялась 
підвищена увага з боку вітчизняних законодавців, вчених та практиків.

Проблеми хабарництва в різні роки ставали предметом наукових досліджень бага-
тьох відомих радянських вчених-правників: Б. В. Волженкіна, М. Д. Лисова, Б. В. Здра-
вомислова, В. І. Соловьєва, В. Є. Мельникової, М. Й. Коржанського, О. Б. Сахарова, 
В.  Ф. Кириченка, Б. С. Утевського тощо. Серед українських вчених найбільш суттєвий 
внесок у вирішення даних питань внесли О. Я. Свєтлов, М. І. Мельник, О. О. Дудоров, 
В. С. Лукомський тощо.

Однак, незважаючи на те, що проблемам кримінальної відповідальності та ква-
ліфікації хабарництва приділяється значна увага як в наукових дослідженнях, так і в 
діяльності судових і правоохоронних органів, значна кількість питань не знаходить 
однозначного вирішення, стаючи досить часто предметом дискусії між вченими та 
практиками. Одним з таких питань, на нашу думку, є визначення сутності корупції та 
методів боротьби з нею.

Метою статті є дослідження проблеми формування поняття та ознак корупції в іс-
торичному вимірі, виходячи з яких, ми маємо сформувати заходи протидії зазначеному 
негативному соціальному явищу.

Виклад основного матеріалу. Корупція – це соціальне явище, яке бере витоки у 
далекому минулому. Від античної доби й до сьогоднішніх днів значною проблемою 
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політики в Європі є проблема контролю за особами та групами осіб, які ставлять власні 
інтереси вище за інтереси держави і суспільства в цілому. З появою такої соціальної групи, 
як чиновництво, корупція набула масштабного розмаху. Її міра та відвертість визначалися 
повнотою надання чиновництву влади над населенням та рівнем загального культурно-
цивілізаційного розвитку самого суспільства. Ще понад два тисячоліття тому корупція 
сприймалась як головний чинник політичних змін, як явище, що неминуче спричиняє па-
діння некомпетентних режимів та зміну їх більш міцною владою. 

Після офіційного введення термін «корупція» дуже швидко набув популярності, що 
призвело до його масового вживання як науковцями, так і політичними діячами, і пере-
січними громадянами. Разом з тим, вживаючи це поняття, автори вкладали в нього різний 
зміст. При цьому під корупцією розумілося будь-яке зловживання владою, будь-якою осо-
бою, яка наділена владою.

З цим не можна не погодитись, оскільки, корупція як соціальне явище полягає у не-
правомірному використанні влади чи службових (посадових) повноважень та пов’язаних 
з ними можливостей для одержання матеріальних або інших благ, пільг та інших переваг 
особою, яка наділена владою, службовцем або іншою особою.

Вважається слушною думка М. І. Мельника про те, що соціальна сутність корупції 
визначається тим, що вона – явище правове, оскільки корупційні діяння, як і будь-які інші 
правопорушення – це продукт соціальної людської діяльності, результат функціонування 
суспільства [9, 125].

Щодо правового значення, то прийнято вважати, що корупція у правовому значенні – 
це комплексне складне поняття, яке охоплює сукупність взаємопов’язаних правопорушень, 
як кримінально-правових, так адміністративно-правових і дисциплінарних. Такої думки 
дотримується більшість дослідників, які займаються проблемою корупції. 

Термін «корупція» звичайно вживається для опису дій офіційних посадових осіб, як 
політиків, так і державних службовців, за допомогою яких вони непорядно та незаконно 
збагачуються чи сприяють збагаченню третіх осіб. Іншими словами, корупція – це зловжи-
вання владою у будь-якій формі з метою отримання з цього певної особистої (матеріальної 
чи нематеріальної) вигоди.

Історія корупції як соціального явища бере свій початок у глибокій давнині. 
У Стародавній Греції в ІV-V століттях до нашої ери прояви корупції здебільшого мали по-
бутовий характер і проявлялись як «псування їжі і питної води». Пізніше корупцією стали 
називати деякі карані в судовому порядку дії, такі, як: зіпсованість моралі, розпусність 
молоді, розлад порядку в полісі [7, 85].

У Стародавньому Римі та Афінах боротьба з корупцією була насамперед справою гур-
тової моралі та суспільного контролю. В цих державах-полісах справді було вжито певних 
заходів, що мали обмежити ризик таємних послуг та операцій. Для виборних посад вста-
новлювалися короткі терміни без права переобрання. Зокрема, в Стародавньому Римі пре-
тор, як і більшість магістрів, обирався на один рік, обов’язки виконував безоплатно. Але 
така система створювала можливість підкупу виборців заможними громадянами. Цицерон 
в своїх судових виступах наводить багато фактів зловживання при виборах на посаду пре-
тора, а також інших магістратів і при виконанні ними своїх обов’язків. Підтверджується це 
і наявністю спеціальних норм в республіканському законодавстві, які були направлені на 
попередження зловживань. 

Історія корупції не поступається в часовому вимірі свого існування історії людської 
цивілізації, де б вона не вчинялась – у Єгипті, Римі або Іудеї. Хабарництво також згадуєть-
ся в російських літописах XIII ст. Як і у Візантії, чиновникам на Русі не платили «жалуван-
ня», вони жили за рахунок народу. Тому і призначалися чиновники на короткий термін – на 
один, два роки. Перше законодавче обмеження корупційних діянь належить Іванові ІІІ. А 
його онук Іван Грозний уперше ввів смертну страту в якості покарання за надмірність у 
хабарах, відмінивши своїм указом 1555 року «кормление чиновников».

В період середньовіччя, розвитку монархічної форми правління, головним корупціоне-
ром виступає монарх, що надає пільги та привілеї, спускаючи їх згори донизу ієрархічними 
щаблями. Завдяки вмілому розподілу титулів, пільг та посад (а також постійної загрози по-
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збавитися цієї ласки) монарх маніпулює своїм оточенням. Наприклад, у Російській Імперії 
чиновники призначалися відповідно до походження, тобто перевага надавалась не особис-
тим якостям особи, а відповідно до ієрархії прізвищ. 

Певною мірою традиційне песимістичне сприйняття людини як істоти, корумпованої 
від природи, сформувалося під впливом релігійних поглядів про недосконалість усього 
земного. Крім того, як відзначив у 1742 році шотландський філософ Девід Х’юм, люди 
мають набагато міцніші зобов’язання перед тими, хто їм ближчий, – перед родичами, дру-
зями, аніж перед великими абстрактними одиницями, такими, наприклад, як суспільство 
чи людство. Так само людям легше пояснити свої незаконні вчинки інтересами політичної 
партії, аніж власною вигодою, оскільки, неправильну поведінку групи легше виправдати 
ідеологічними міркуваннями, аніж особистими розрахунками.

Як відзначає М. І. Мельник, інколи в окремих країнах у певний проміжок їх розви-
тку корупція набувала характеру повальної епідемії. Автор, на прикладі князя Олександра 
Меншикова, який був фаворитом російського царя Петра І, а пізніше фактично керував 
державою, показує, наскільки корупція може вразити державний апарат. Саме Меншиков 
своєю масштабною діяльністю по вимаганню та одержанню хабарів, розкраданню казен-
ного майна та через інші зловживання глибоко і міцно вкорінював у російське суспільство 
ідею, що політичною владою можна користуватися для власного незаконного збагачення. 

З процвітанням та розвитком держави розвивалася і корупція, набуваючи все нових 
проявів. Протягом усього царювання династії Романових корупція залишалася чималою 
статтею прибутку і дрібних державних службовців, і великих чиновників. Спираючись на 
документальні дані, можна стверджувати, що зміна державного ладу і форми правління в 
Російській Імперії в жовтні 1917 року не скасувала корупцію як явище, проте сформувала 
лицемірне відношення до неї, що чимало сприяло укоріненню останньої.

Так, 2 травня 1918 р. Московський революційний трибунал розглянув справу чотирьох 
співробітників слідчої комісії, що обвинувачувалися у хабарництві і шантажі, і присудив 
їх до шести місяців тюремного ув’язнення. Проте, з огляду на пропозицію переглянути цю 
справу, внесеної Головою РНК В. І. Леніним, ВЦВК повторно повернувся до цього питання 
і присудив трьох із чотирьох до десяти років позбавлення волі. В архівах зберігаються за-
писка Леніна Д. І. Курському про необхідність негайного внесення законопроекту про най-
суворіші покарання за хабарництво і лист Леніна в ЦК РКП (б) із пропозицією поставити 
на порядок денний питання про виключення із партії суддів, що винесли занадто м’які 
вироки в справі про хабарників.

Декрет РНК «Про хабарництво» від 8 травня 1918 р. став першим у Радянській Росії 
правовим актом, що передбачав кримінальну відповідальність за хабарництво (позбавлен-
ня волі на термін не менше п’яти років, сполучений із примусовими роботами на той же 
термін). Цікаво, що в цьому Декреті замах на одержання або дачу хабара прирівнювався до 
закінченого злочину. Крім того, не був забутий і класовий підхід: якщо хабародавець нале-
жав до імущого класу і намагався зберегти свої привілеї, то він засуджувався «до найбільш 
важких і неприємних примусових робіт», а все майно підлягало конфіскації.

Слід відзначити, що Кримінальний кодекс УРСР 1927 року за отримання хабара при 
обтяжуючих обставинах передбачав застосування виключної міри соціального захисту – 
розстріл. Тобто, фактично майже через 200 років після запровадження смертної кари за 
хабарництво Петром І, радянська влада знову зробила спробу боротися з корупцією най-
більш радикальними методами.

Історія боротьби радянської влади з корупцією закінчилася разом із самою владою, не 
увінчавшись успіхом. Ця боротьба, на нашу думку, характеризується декількома цікавими 
і важливими рисами.

По-перше, радянська влада не визнавала слово «корупція», дозволивши ввести його у 
вжиток лише наприкінці 80-х років. Замість нього використовувалися терміни «хабарни-
цтво», «зловживання службовим становищем», «попуск» і т.п. Заперечуючи термін, запе-
речили поняття, а отже і явище. Тим самим заздалегідь прирікали на невдачу й аналіз цього 
явища, і будь-яку боротьбу з його кримінально-караними наслідками.
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По-друге, радянська «правосвідомість» завжди дивовижно наївно і непродуктивно по-
яснювала причини корупційних явищ. Так, у закритому листі ЦК КПРС «Про посилення 
боротьби з хабарництвом і розкраданням народного добра» від 29 березня 1962 року, го-
ворилося, що хабарництво – це «соціальне явище, породжене умовами експлуататорського 
суспільства». Жовтнева революція ліквідувала корінні причини хабарництва, а «радян-
ський адміністративно-управлінський апарат – це апарат нового типу». У якості причин 
корупції перераховувалися хиби в роботі партійних, профспілкових і державних органів, у 
першу чергу, в сфері виховання трудящих. 

Це абсолютно типовий текст, що формулюється з перших і до останніх років існування 
радянської влади. У записці Відділу адміністративних органів ЦК КПРС і ЦПК при ЦК 
КПРС про посилення боротьби з хабарництвом у 1975-1980 рр., датованої 21 травня 1981 
року, зазначено, що в 1980 році виявлено понад 6000 випадків хабарництва, що на 50 % 
більше, ніж у 1975 р. Розповідається про появу організованих груп в органах державної 
влади (приклад – понад 100 осіб у Мінрибгоспі СРСР на чолі з заступником Міністра). 
Йдеться про факти засудження міністрів і заступників міністрів у республіках, про інші 
союзні міністерства, про хабарництво і зрощування зі злочинними елементами працівни-
ків контрольних органів, про хабарництво в прокуратурі і судах. Перераховуються основні 
склади злочинів: відпустка дефіцитної продукції; виділення устаткування і матеріалів; ко-
ригування і зниження планових завдань; призначення на відповідальні посади; приховання 
шахрайств. У якості причин зазначаються: серйозні недогляди в кадровій роботі; бюро-
кратизм і тяганина при розгляді законних прохань громадян; погана робота зі скаргами і 
листами громадян; грубі порушення державної, планової і фінансової дисципліни; лібера-
лізм стосовно хабарників (у тому числі – і у вироках судів); погана робота із суспільною 
думкою. Повідомляється про покарання керівних партійних кадрів (рівень – міськкому і 
райкоми) за попуск хабарництву.

Таким чином, аналізуючи викладене можемо спостерігати жорстку невідповідність 
між слабким розумінням корупційних явищ, примітивним поясненням їхніх причин і не-
адекватних засобів боротьби з ними.

По-третє, практично недоторканими були вищі радянські і партійні чиновники.
По-четверте, необмеженість влади партійного керівництва держави, оскільки дуже 

часто, особливо за часів перебудови, приймалися рішення, які не були ні з ким погоджені 
(або ж погоджені лише формально).

По-п’яте, із корупцією серед державного апарату боролися винятково представники 
цього апарату. Це призводило до двох наслідків: працівники, що боролися з корупційними 
проявами в державному апараті, не в змозі були змінювати корінні причини, що породжу-
ють корупцію, оскільки вони прямували до найважливіших умов існування системи; бо-
ротьба проти корупціонерів нерідко переростала в боротьбу проти конкурентів на ринку 
«корупційних послуг».

По-шосте, корупція нерідко виступала в якості єдиного можливого засобу впроваджен-
ня ринкових відносин у планову економіку. Саме про це свідчила природа корупції як ор-
ганізатора тіньового ринку. Саме тому вона розширювалася в міру ослаблення тотального 
контролю. У «Словнику іноземних слів», виданому в СРСР 1987 року, корупція визна-
чалася як «поширена в капіталістичних країнах підкупність та продажність державних, 
політичних та громадських діячів».

Вже після розпаду СРСР в літературі з’явилося багато матеріалів, які свідчать про ко-
рупційну діяльність керівників КПРС, вищих посадових осіб СРСР і союзних республік. 
Прикладом цього може служити так звана «узбецька справа». По даній справі до кримі-
нальної відповідальності були притягнуті: Голова Ради Міністрів Узбецької РСР, чотири 
секретарі ЦК КП Узбекистану, заступник голови Президії Верховної Ради Узбекистану, 
шість перших секретарів обласних комітетів партії, два міністри внутрішніх справ рес-
публіки, три їх заступника, сім начальників обласних УВС, перший заступник міністра 
внутрішніх справ СРСР і ряд інших високопоставлених осіб. 

В зв’язку з цим О. М. Литвак пише: «на той час в Узбекистані майже на всіх рівнях дер-
жавної і партійної влади, особливо в системі внутрішніх справ, панували – корупція, кру-
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гова порука, побори. Будь-яке призначення на посаду супроводжувалося хабарем. Хабар 
давали і під загрозою зняття з посади, за отримання поза фондовими матеріалами, за квар-
тири і автомобілі, за приховування компрометуючих матеріалів. Були хабарі-подарунки, 
під виглядом національних традицій; хабарі-податки, які оплачувалися в заздалегідь обу-
мовлених розмірах, в певні терміни. Ця діяльність здійснювалася відкрито, на очах числен-
них контролюючих органів, установ і громадськості, і всім було відомо, що на вершині цієї 
корумпованої піраміди знаходиться перший секретар ЦК Компартії Узбекистану, кандидат 
в члени Політбюро ЦК КПРС Ш. Рашидов, якого підтримував Л. Брежнев» [8, 145]. 

Прикладом спроб радянської влади боротися з корупцією може слугувати доручення 
М. С. Горбачова в 1985 році Б. М. Єльцину очистити Москву від корупції. Єльцин завзято 
взявся до справи: з 33-х секретарів райкомів міста Москви свої посади зберегли лише 10. 
Лише в міському комітеті за зловживання було заарештовано майже дві тисячі службовців. 
Як результат невдалих спроб, наприкінці 1988 року «узбецька справа» вийшла на членів 
самого Політбюро, яке домоглося від Горбачова її припинення. Останнім кроком боротьби 
радянської влади з корупцією була прийнята в липні 1991  р., Постанова Секретаріату ЦК 
КПРС «Про необхідність посилення боротьби зі злочинністю в сфері економіки». Але, як 
не дивно, ні про хабарництво, ні про корупцію в ньому не було ні слова.

З огляду на наведене, можна зробити висновок, що весь повоєнний період, у часи пе-
ребудови і після неї, ріст корупції відбувався на фоні ослаблення державної машини. Він 
супроводжувався такими процесами, як послаблення централізованого контролю, далі – 
розпадом ідеологічних поглядів, економічною стагнацією, а потім і падінням рівня розви-
тку економіки, нарешті – крахом СРСР і появою нових незалежних країн. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що сучасний стан корупції в Україні багато в 
чому обумовлений тенденціями, що давно намічалися, і перехідним етапом від тоталітар-
ної форми правління до демократичної.

Аналізуючи вищевикладений матеріал, на нашу думку, з числа найбільш важливих 
чинників, що визначають ріст корупції і мають історичні корені, крім дисфункцій держав-
ної машини і деяких історичних і культурних традицій, слід віднести:

– нагальний перехід до нової економічної системи, не в повній мірі забезпече-
ний необхідною правовою базою і правовою культурою;

– відсутність у радянські часи нормальної правової системи і відповідних 
культурних традицій;

– розгалуженість бюрократичної системи та послаблення партійної системи 
контролю;

– правовий нігілізм і правова неосвіченість широких верств населення.
Після проголошення незалежності України проблема корупції набула особливої го-

строти. Необхідність створення реальних механізмів попередження та протидії корупції 
зумовила необхідність прийняття відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на 
попередження та боротьбу з корупційними діяннями. 

До прийняття Закону України «Про боротьбу з корупцією» в Україні діяла низка нор-
мативних актів, якими декларативно проголошувалась необхідність боротьби з корупцією, 
при цьому не визначаючи необхідні правові і організаційні основи для попередження, ви-
явлення та припинення проявів корупції, усунення шкідливих наслідків, завданих внаслі-
док вчинення корупційних діянь.

Так, у розпорядженні Президента України від 28 вересня 1992 року «Про додаткові 
заходи щодо посилення боротьби із злочинністю та зміцнення правопорядку в Україні» 
Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам державної вико-
навчої влади, Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям було 
доручено усунути недоліки в роботі по боротьбі з корупцією.

Постановою Верховної Ради України від 23 січня 1993 року «Про стан виконання за-
конів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення 
боротьби із злочинністю» було визнано необхідним зобов’язати представницькі і виконав-
чі органи державної влади включити до програм соціального й економічного розвитку дер-
жави спеціальний розділ, в якому передбачити відповідні адміністративні і інші правові 
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заходи, спрямовані на усунення причин зловживання службовою владою, внести на роз-
гляд Верховної Ради України узгоджені пропозиції для єдиного законодавчого визначення 
понять «мафія», «корупція», «тіньова економіка», «спекуляція», «чесна праця» та інші.

27 травня 1993 року Президент України видав Указ «Про деякі питання проходження 
служби в органах державної виконавчої влади», який лише декларативно встановлював, 
що посадові особи Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, мініс-
терств, інших органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій не мають пра-
ва використовувати посадове становище з корисливою метою в особистих інтересах чи в 
інтересах інших осіб; займатися підприємницькою діяльністю та інше. Але даний Указ, 
як і багато інших нормативно-правових актів, спрямованих на боротьбу з корупцією, був 
фактично формальним і не відіграв великої ролі в боротьбі з корупцією.

Важливим кроком в боротьбі з корупцією став Закон України «Про боротьбу з корупці-
єю», прийнятий 5 жовтня 1995 року. Цей Закон уперше визначив поняття корупції і коруп-
ційних діянь та заклав основу для створення нормативної бази для подальшого правового 
регулювання боротьби з корупцією. 

Необхідність зміни антикорупційного законодавства України з метою його приведення 
у відповідність до міжнародних стандартів виникла ще у 1999 році, коли Україна при-
єдналась до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, а після підписання у 2003 
році Додаткового протоколу до зазначеної Конвенції, та Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй проти корупції, розробка зазначеного пакету антикорупційних законопроектів стала 
найактуальнішим завданням у сфері запобігання та протидії корупції, оскільки у зазначе-
них міжнародних документах встановлюються механізми співпраці та забезпечення ефек-
тивності зусиль країни у галузі запобігання та викорінення корупції, що є обов’язком всіх 
держав.

18 жовтня 2006 року Український Парламент ратифікував найважливіші антикорупцій-
ні конвенції, погодившись з обов’язковістю для нашої держави загальновизнаних у цивілі-
зованому світі антикорупційних стандартів:

– Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією (дата підписання: 04.11.1999 р. 
дата ратифікації: 16.03.2005 р. дата набуття чинності: 01.01.2006 р.);

– Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 
(дата підписання 15.05.2003 р., дата ратифікації: 18.10.2006 р.);

– Кримінальна Конвенція про боротьбу з корупцією (дата підписання: 
27.01.1999 р., дата ратифікації: 18.10.2006 р.);

– Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції (дата підписання: 
31.10.2003 р., дата ратифікації: 18.10.2006 р.).

11 червня 2009 року Верховна Рада України прийняла закони «Про засади запобігання 
та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідаль-
ності за корупційні правопорушення» та «Про відповідальність юридичних осіб за коруп-
ційні правопорушення» , однак вони не діяли, оскільки дата "введення їх в дію" неоднора-
зово відкладалася – спочатку на січень 2010 року, потім – на квітень, і зрештою – на січень 
2011 року. Тобто фактично весь зазначений період на теренах України діяв Закон України 
«Про боротьбу з корупцією», прийнятий 5 жовтня 1995 року.

1 січня 2011 року, нарешті були введені в дію закони "Про засади запобігання та проти-
дії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопору-
шень" та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності 
за корупційні правопорушення", а вже 5 січня 2011 року вони втратили чинність.

7 квітня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про засади запобі-
гання та протидії корупції в Україні» № 3206-VI, який набув чинності з 01 липня 2011 року. 
Аналізуючи вказаний Закон, можна зробити висновок, що він містив низку кардинально 
нових положень порівняно із попереднім антикорупційним законодавством.

З набранням чинності Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 
року в Україні створено нове правове поле для протидії корупції та її запобіганню. Так, 
на сьогодні, зазначений Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 
року змінює 37 нормативно-правових актів та спричинив прийняття 15 нових норматив-
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но-правових актів, зокрема Закону України «Про засади державної антикорупційної по-
літики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки та Закону України «Про 
Національне антикорупційне бюро України» та слугує подальшою основою для ви-
роблення нових заходів протидії корупції, виходячи із сьогоднішніх історичних реалій.

Висновки. Таким чином, на даному етапі можемо спостерігати досить значні зміни 
у підходах до визначення поняття «корупції» та заходів боротьби з означеним нега-
тивним соціальним явищем, що містить загрозу для розбудови нового суспільства та 
побудови демократичної, соціальної та правової держави. Не остання роль в даному 
процесі, як уявляється, відводиться нормам кримінального права та засобам кримі-
нально-правової протидії означеному явищу.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ  
И ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С НЕЙ

Резюме
В статье проанализированы подходы к определению понятия коррупции и 

исследованы меры противодействия указанному явлению. Сделан вывод о том, что от 
определения и осознания сущности коррупции как негативного социального явления 
зависит комплекс мер, направленных на борьбу с ней, исходя из исторического опыта.

Ключевые слова: коррупция, предотвращение коррупции, взяточничество.

R. A. Aseev, Post-graduate Student
Odessa State University of Internal Affairs

the Department of Criminal Law and Criminology
Sabansky Lane, 4, Odessa, 65014, Ukraine

HISTORICAL MANIFESTATIONS OF CORRUPTION  
AND THE PECULIARITIES OF STRUGGLE

Summary
The article analyzes approaches to the definition of the concept of corruption and 

investigates measures to counteract this phenomenon. He concluded that from the definition 
and awareness of the essence of corruption as a negative social phenomenon depends on a set 
of measures aimed at combating it, based on historical experience
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ДО ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО 

ПРОВЕДЕННЯ ПОШУКОВИХ РОБІТ  
НА ОБ’ЄКТІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ

Статтю присвячено питанням проведення судової експертизи під час розслідування 
незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини; визна-
чене поняття судової експертизи; запропоновані питання експертові при складанні по-
станови про призначення експертизи, зокрема, мистецтвознавчої, а саме при розсліду-
ванні вказаного складу злочину при кваліфікації за ч. 1 ст. 298 Кримінального кодексу 
України: незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи 
підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини; обґрунтовано присутність експер-
та-мистецтвознавця при проведенні слідчого огляду під час розслідування вказаного 
злочину.

Ключові слова: розслідування, спеціальні знання, експертиза, мистецтвознавство, 
об’єкт археологічної спадщини. 

Постановка проблеми. В період становлення демократичного суспільства укрі-
плення законності та правопорядку є однією з першочергових завдань держави. 
Вирішення її потребує не лише постійної та активної діяльності слідчих органів та 
суду, але й ефективного функціонування інституту судової експертизи, оскільки висно-
вок експерта – один з найважливіших засобів доказування при розслідуванні злочинів. 
Експертиза визнається основною формою використання спеціальних знань та науково-
технічних досягнень при розслідуванні злочинів [1, 11]. 

Згідно статті 242 Кримінального процесуального кодексу України, експертиза при-
значається, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального про-
вадження, необхідні спеціальні знання [2]. Стаття 101 Кримінального процесуального 
кодексу розширює поняття «знання», зазначаючи, що висновок експерта ґрунтується на 
наукових, технічних або інших спеціальних знаннях. 

Експертиза значно розширює пізнавальні можливості розслідування, дозволяє ви-
користовувати науково-технічні засоби при встановленні обставин злочину. Оскільки 
стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає висновок експерта 
одним з видів доказів, то, очевидно, призначення експертизи спрямовано на отримання 
доказів, тобто фактичних даних. Особливість експертизи, як способу збирання доказів, 
проявляється в поєднанні цілеспрямованої діяльності слідчого з отримання висновку 
експерта і діяльності судового експерта з дослідження представлених об’єктів та фор-
муванню вивідного знання – фактичних даних [1, 11]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробкою проблеми використання 
спеціальних знань у ході розслідування окремих видів злочинів займались відомі вче-
ні-юристи України та зарубіжжя: П. Д. Біленчук, В. Г. Гончаренко, В. О. Коновалова, 
Н. П.  Майліс, Ю. К. Орлов, І. В. Постіка, О. Р. Шляхов, В. Ю. Шепітько, А. П. Шеремет 
та ін. Лише деякі з них приділяли увагу проведенню експертизи при розслідуванні зло-
чинів проти громадського порядку і моральності взагалі та незаконного проведення 
пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини зокрема і розглядали це питання 
без детального аналізу проблемних питань, що полегшили б проведення розслідування 
вказаного виду злочинів з точки зору слідчого. Тому актуальність теми нашої статті до-
водять нагальні потреби слідчої практики мати розроблені тактичні рекомендації задля 
ефективного та швидкого розслідування незаконного проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини суб’єктом пізнавальної діяльності. 

© О. В. Нарожна, 2017
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Метою статті є теоретичний аналіз проблемних питань призначення мистецтвоз-
навчої експертизи при розслідуванні незаконного проведення пошукових робіт на 
об’єкті археологічної спадщини. 

Виклад основного матеріалу. Серед криміналістів немає єдиної точки зору щодо 
поняття судової експертизи. Деякі вчені уявляють експертизу як процес наукового до-
слідження (наприклад, Б. П. Єрмоленко, О. А. Крестовніков, А. В. Колдін), інші вва-
жають експертизу практичною діяльністю (Ю. І. Шапоров, М. Г. Шурухнов та інші), 
найпоширеніші точки зору об’єднують ці дві позиції, тобто висловлюються судження 
щодо зведення експертного дослідження як науково-практичної діяльності (зокрема, 
В.  К. Лисиченко, В. О. Образцов). 

М. Г. Щербаковський визначає судову експертизу як дослідження, що проводиться 
судовим експертом з використанням спеціальних знань, представлених компетентними 
органами (особою) об’єктів з метою встановлення фактичних даних, що мають зна-
чення для провадження, що відображається у висновку експерта і є самостійним видом 
доказів [1, 15]. 

Т. В. Каткова пропонує визначення судової експертизи як найбільш розповсюдже-
ної форми застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві та є проце-
суальною дією, сутність якої полягає в дослідженні обізнаною особою – експертом 
представлених у його розпорядження слідчим (прокурором, судом) об’єктів і матері-
алів, з метою встановлення фактів, що мають значення для правильного вирішення 
кримінального провадження [3, 505]. Таке визначення, на нашу думку, є більш корот-
ким, ніж попереднє, та робиться акцент на процесуальній складовій дефініції, що роз-
глядається. 

Приблизно таку ж позицію займають А. В. Кофанов та О. С. Кофанова, які проголо-
шують, що судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини прова-
дження, що перебуває в провадженні органів досудового та судового слідства [4, 201]. 

Ми погоджуємося з позицією законодавця, яка об’єднує всі точки зору вчених та 
охоплює потреби теорії та практики судової експертизи: «Судова експертиза – це дослі-
дження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, 
які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду» [5]. 

При розслідуванні незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті археологіч-
ної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини 
експертиза, яку ми вважаємо обов’язковою для призначення та проведення, є мисте-
цтвознавча. Однак сліди на предметі та технологія виробу і зберігання предмета пови-
нні розглядатися різними експертами для всебічного вирішення питання про сам пред-
мет експертизи, його призначення, походження, вік тощо. Експерти можуть залучатися 
з різних галузей спеціальних знань: мистецтвознавство, балістика, дактилоскопія, ден-
дрохронологія, гемологія, товарознавство, технічна експертиза документів тощо. 

Вибір тієї чи іншої форми застосування спеціальних знань має бути тактично об-
ґрунтованим. В першу чергу, потрібно враховувати істотність факту, що встановлюєть-
ся. Якщо факт, який встановлюється з використанням спеціальних знань, є доказовим, 
тобто може бути використаний як аргумент в процесі наступного доказування як засіб 
підтвердження чи виключенні висунутих при розслідуванні версій і, особливо, коли 
ознакам, на основі яких цей факт встановлюється, можливо, надано різні пояснення, 
необхідно проведення експертизи. 

Немаловажними критеріями вибору форми застосування спеціальних знань є: час, 
необхідний для їх застосування; надійність достовірного встановлення факту; еконо-
мічність [6, 538]. 

Будь-яка із передбачених експертиз призначається згідно ч. 1 ст. 242 Кримінального 
процесуального кодексу України у випадках, коли для з’ясування обставин щодо іс-
торичної або культурної цінності предмета, який має значення для кримінального про-
вадження, необхідні спеціальні знання. 
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Кримінальний процесуальний кодекс не дає тлумачення терміну «спеціальні зна-
ння». Під цим поняттям на практиці та в літературі вважаються знання, набуті в ре-
зультаті отримання спеціальної освіти або в процесі практичної роботи з конкретної 
спеціальності. Тому до спеціальних знань не відносяться суспільні та юридичні знання 
[7, 7]. 

В. Я. Колдін представив на суд громадськості свою концепцію спеціальних знань. За 
його визначенням, це знання, які набуті за допомогою спеціальної (професійної) освіти 
та досвіду [8, 413]. Із професором В. Я. Колдіним погоджується О. А. Крестовніков, 
який за два роки (у 2007 р.) надає таке ж саме визначення поняттю «спеціальні знання» 
[6, 537]. Таке формулювання видається нам невдалим та неповним, адже надає залишає 
багато «білих плям», зокрема, як саме ці знання стосуються кримінального проваджен-
ня, освіта в яких галузях видається автору такою, яку можна застосувати при залученні 
судового експерта тощо. 

Дещо більш розширене та точне визначення спеціальним знанням надає М. Б. 
Вандер, вказуючи, що спеціальні знання набуваються в результаті професійної підго-
товки: отримання відповідної освіти, оволодіння навиками, накопичення практичного 
досвіду [9, 650]. Але це визначення також не є вдалим, повним та зрозумілим, які саме 
галузі людської діяльності підпадають під визначення освіти та практичного досвіду. 

Не позбавлене недоліків і поняття, запропоноване Ю. В. Терещенко: «Спеціальні 
знання – це сукупність професійних знань, умінь, навичок, а також досвіду їх застосу-
вання, що використовуються в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 
законодавством, сторонами кримінального процесу при розслідуванні кримінальних 
правопорушень з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримі-
нальному проваджені. До спеціальних знань відносяться відомості, навички і уміння, 
що не є загальновідомими, не мають широкого поширення, а отримані в результаті 
теоретичної і практичної професійної підготовки особи. Ці знання особа повинна на-
бувати в ході практичної діяльності, накопичуючи професійний досвід роботи. Тому 
формула «знання + уміння + навички + досвід» якнайповніше на сьогодні охоплює 
структуру спеціальних знань» [10, 278]. 

Незважаючи на багатослівність поняття, сфера використання спеціальних знань не 
окреслена чітко, незрозуміло де саме застосуються такі знання, окрім ремарки «при 
розслідуванні кримінальних правопорушень з метою встановлення обставин, що під-
лягають доказуванню у кримінальному проваджені». Це необґрунтовано розширює 
сферу застосування спеціальних знань, що не знаходить своє відображення у чинному 
Кримінальному процесуальному кодексі України. 

На нашу думку, найвдалішу дефініцію запропонував М. Г. Щербаковський, який 
зазначив, що спеціальні знання – це професійні знання, отримані в результаті навчання, 
а також навички, набуті обізнаною особою у процесі практичної діяльності в різних 
галузях науки, техніки й інших суспільно корисних сферах людської діяльності, що ви-
користовуються разом з науково-технічними засобами під час проведення експертизи. 
Змістом спеціальних знань є теоретично обґрунтовані і перевірені практикою положен-
ня і правила, що вносяться до будь-якої галузі науки, техніки, мистецтва й ін. [11, 6]. 
Таке визначення містить і перелік сфер людської діяльності, і чітке посилання на по-
треби кримінально-процесуальної науки та криміналістики, і в якості джерела доказів, 
що конкретно вказано в КПК України, запропоновано проведення експертизи. 

В процесі розслідування спеціальні знання застосовуються слідчим, спеціаліс-
том, експертом, але в різних криміналістичних ситуаціях і в процесуальних формах. 
Слідчий і спеціаліст застосовують їх в процесі звичайних слідчих дій, наприклад, при 
огляді, обшуку, слідчому експерименті. Експерт же застосовує їх при спеціальній слід-
чій дії – експертизі [6, 538]. 

Проведення експертизи є слідчою дією, і проведення її можливе лише після вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У науковій літературі 
пропонується внесення мистецтвознавчої експертизи до переліку процесуальних дій, 
які можуть провадитися до відкриття кримінального провадження, а отримані резуль-
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тати дослідження мають використовуватися як докази [12, 122]. Ми не погоджуємо-
ся з такою точкою зору, адже не бачимо необхідності у винесенні мистецтвознавчої 
експертизи за «межі» кримінального провадження, зокрема, тому що проведення такої 
експертизи забирає багато часу і не вкладається у приписані законодавцем 24 години. 

Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, пові-
домлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення 
ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 
правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань та розпочати розслідування [2, ст. 214]. 

Розслідування починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань. Здійснення слідчих (розшукових), організаційно-тактичних та 
інших дій до внесення відомостей або без такого внесення до реєстру не допускається. 
Єдина слідча дія, яку на даний час допускає законодавець для проведення до внесення 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, – огляд місця події у невід-
кладних випадках. При цьому внесення відомостей має відбутися негайно після завер-
шення огляду або при першій можливості. 

Огляд місця події є поширеною слідчою дією, з розробленим доволі конкретно та 
детально переліком доцільних тактичних прийомів. Це не тільки розумова діяльність, 
спостережливість слідчого, але й швидка робота оперативно-слідчої групи зі спеціа-
лістами у її складі. А визначальною ознакою роботи спеціаліста на місці події є вико-
ристання ним навиків зі збирання слідів, їх фіксації, правильне вилучення та прийнят-
тя заходів щодо зберігання та транспортації виявлених предметів зі слідами чи самих 
слідів. Такі навики утворюються у спеціаліста завдяки навчанню, роботі та досвіду. 
Тому немає жодних сумнівів щодо припису законодавця про невідкладність огляду міс-
ця події з точки зору тактики проведення слідчих дій. Такі характеристики як опера-
тивність, чіткість алгоритм дій та взаємозв’язок між членами слідчо-оперативних груп 
щодо мистецтвознавчої експертизи вжити на даний час неможливо. Тому ми вважаємо 
недоцільним призначати будь-які експертизи, зокрема, мистецтвознавчу нашвидкуруч, 
та потім розглядати висновок такої «стрімкої» експертизи як джерело доказів. На нашу 
думку, проти ідеї, висловленої Т. Г. Катковою та Т. В. Катковою, виступає і такий чин-
ник як пошук експерта, що має спеціальні знання саме у тій галузі, що потребує розслі-
дування конкретного злочину при вчиненні незаконного проведення пошукових робіт 
на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів 
культурної спадщини.

Висновки. Успішне розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з неза-
конним проведенням пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, неможливо 
без використання спеціальних знань. Специфічність обставин таких проваджень ви-
магає для з’ясування знань експертів різного профілю: мистецтвознавців, гемологів, 
товарознавців тощо. 

Основною експертизою, на наш погляд, є мистецтвознавча експертиза, що прово-
диться при розслідуванні незаконного проведення пошукових робіт на об’єкті архео-
логічної спадщини, яка, по суті, є комплексною та включає до себе експертизи різних 
видів. 

Доцільно призначати експертизу негайно після внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. Це дає можливість якнайшвидше отримати необхідні 
висновки для проведення подальшого розслідування та для оцінки та використання 
такого виду доказу як висновок експерта. 
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Резюме
Статья посвящена вопросам назначения судебной экспертизы при расследова-

нии незаконного проведения поисковых работ на объекте археологического наследия. 
Расследование такого сложного и многогранного преступления специфично и требует 
успешного и профессионального взаимодействия следователя с иными участниками 
процесса, обладающего специальными знаниями. В статье освещены вопросы, которые, 
по нашему мнению, целесообразно учитывать при расследовании указанного вида пре-
ступлений. 
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TO QUESTION OF APPOINTMENT ARTISTIC EXPERTISE  
IN THE INVESTIGATION OF UNLIMITED SEARCH WORKS ON THE 

OBJECT OF THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE
Summary
The article is devoted to the issues of appointment of forensic expertise in investigating 

the illegal conduct of exploratory work at the site of the archaeological heritage. The 
investigation of such a complex and multi-faceted crime is specific and requires the successful 
and professional interaction of the investigator with other participants in the process with 
special knowledge. The article covers issues that we think it is advisable to take into account 
when investigating this type of crime.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ БАТЬКАМИ, ОПІКУНАМИ, ВИКЛАДАЧАМИ 

У ЗАКОНОДАВСТВІ США: НОРМАТИВНИЙ АНАЛІЗ
Стаття присвячена дослідженню кримінально-правового механізму застосуван-

ня сили особами (батьками, викладачами, опікунами), на яких лежить особлива від-
повідальність за піклування над іншими особами (неповнолітніми, недієздатними), їх 
дисципліну та безпеку у кримінальному законодавстві Сполучених Штатів Америки. 
Автором проводиться комплексний нормативний аналіз такої виправдувальної поведін-
ки й робляться відповідні висновки.

Ключові слова: застосування сили, виправдувальна обставина, неповнолітній, 
батьки, опікуни, викладачі. 

Постановка проблеми. Серед різновидів виправдувальних обставин у криміналь-
ному законодавстві Сполучених Штатів Америки, що є підставою для визнання по-
ведінки особи правомірною та захисту її від кримінального переслідування (звинува-
чення) окремого розвитку набули законодавчі положення про правомірне застосування 
сили особами, на яких лежить особлива відповідальність за піклування над іншими 
особами, їх дисципліну та безпеку. Це відносини між батьками і дітьми, викладачами 
і тими, хто навчається, опікунами та недієздатними особами. У кримінальному зако-
нодавстві США детально описується механізм застосування сили при такій правомір-
ній поведінці, чого не зустрічається у кримінальному законодавстві інших країн світу, 
зокрема і представників континентальної правової системи, до якої входить Україна. 
Тому дослідження змісту та структури такої виправдувальної обставини є необхідним 
та актуальним питанням для української кримінально-правової науки, яке допоможе 
оцінити існуючий зарубіжний досвід у нормативно-правовому закріпленні різновидів 
кримінально-правового захисту, що існують у передових країнах світу та не закріплені 
в українському кримінальному законодавстві.

Також актуальність цієї теми підтверджується відсутністю належно проведеного 
дослідження кримінально-правових норм, що забезпечують нормативне регулювання 
зазначеної виправдувальної обставини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням різних аспектів право-
вого регулювання захисту (необхідної оборони) у кримінальному законодавстві англо-
американських країн займалися такі вчені як С. І. Міронов, В. Д. Пакутін, Л. М. Гусар, 
І. Д. Козочкін, А. С. Нікіфоров, Я. Мочкош, Є. Н. Трікоз та інші. Однак дослідження 
структури та змісту кримінально-правових норм, що забезпечують регулювання меха-
нізму застосування сили особами, на яких лежить особлива відповідальність за піклу-
вання над іншими особами, їх дисципліну та безпеку (батьками, опікунами, виклада-
чами) у кримінальному законодавстві США із проведенням їх нормативного аналізу в 
українській кримінально-правовій науці допоки не здійснювалось.

Відповідно, метою статті є: дослідження нормативного закріплення механізму за-
стосування сили особами, на яких лежить особлива відповідальність за піклування над 
іншими особами, їх дисципліну та безпеку у кримінальному законодавстві США з ура-
хуванням його федеративної побудови (правова система федерації та штатів); прове-
дення порівняльно-правового аналізу відповідних норм в межах кримінальних кодексів 
окремих штатів; виділення характерних особливостей такої виправдувальної обстави-
ни та вивчення перспектив її законодавчої характеристики.

© Б. М. Орловський, 2017
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Виклад основного матеріалу. Однією із центральних правових систем сучасності 
є англо-американська правова система, яка існує на противагу континентальній. Вона 
склалася на основі судового прецеденту, який домінує серед інших юридичних джерел 
права. Особливими рисами цієї правової системи є верховенство серед джерел права 
судового прецеденту, який створюється вищими судовими інстанціями; відсутність по-
ділу права на публічне та приватне; казуїстичний характер та гнучкість правової систе-
ми, що забезпечує поширення застосування судових прецедентів лише при вирішенні 
аналогічних казусів (випадків), а норми статутів (законів) – на всі суспільні відносини; 
наявність підтипів англійського та американського права [1, с. 588, 591]. Базовою (вихід-
ною) системою в межах американського підтипу права є правова система Сполучених 
Штатів Америки, яка має дворівневу структуру, зумовлену федеративним устроєм та 
передбачає необхідність досліджувати й аналізувати як норми загального Примірного 
КК США так і норми кодексів окремих штатів, які паралельно взаємодіють між собою.

Примірний Кримінальний кодекс США у ст. 3.08 Розділу ІІІ «Загальні принципи 
визнання поведінки правомірною» Частини І «Загальні положення» виділяє такий різ-
новид правомірної поведінки як «застосування сили особами, на яких лежить особлива 
відповідальність щодо піклування над іншими особами або за їх дисципліну чи без-
пеку». Відповідно ст. 3.08 розрізняє три випадки правомірного застосування сили в 
межах такої виправдувальної обставини:

1) коли особа є одним із батьків і застосовує силу щодо неповнолітнього;
2) коли особа є викладачем (вчителем) або особою, якій іншим чином зі спеціаль-

ною метою доручені такі обов’язки щодо неповнолітнього;
3) коли особа є опікуном чи іншою особою, що несе аналогічну відповідальність за 

піклування чи нагляд щодо неповнолітнього, а також недієздатного [2].
В кожному із перелічених випадків законодавчо розрізняється мета застосування 

сили. В першому випадку насильство може застосовуватися батьками для охорони чи 
сприяння благополуччя неповнолітнього, в тому числі для попередження та покарання 
проступків з його сторони. Відповідно є обмеження у розмірі застосованого насиль-
ства, яке не повинно спричинити або створювати суттєвий ризик заподіяння смерті, 
тяжкого тілесного ушкодження, надмірного болю й надмірних психічних страждань 
для неповнолітнього, в тому числі й різкої деградації його особистості.

У другому випадку насильство застосовується викладачами (вчителями) для під-
тримання розумної дисципліни у школі, класі, групі й інших подібних спеціальних 
цілях, які мають бути пов’язаними із благополуччям неповнолітнього. Обмеження у 
розмірі застосованого насильства аналогічні першому випадку. Третій випадок перед-
бачає застосування насильства опікунами з метою охорони чи сприянню благополуч-
чя неповнолітньої чи недієздатної особи, включаючи попередження проступків з його 
сторони. Отже ми бачимо, що спільною для цих випадків є особа, щодо якої може за-
стосовуватися насильство – неповнолітній, який в силу своїх вікових особливостей, 
триваючого процесу формування характеру й інтелекту, відсутності життєвого досвіду 
може в певних життєвих ситуаціях помилятися у своїй моделі поведінки, яка без належ-
ного стороннього впливу переростатиме у проступки, що становитимуть небезпеку для 
суспільства. Для забезпечення здійснення такого стороннього впливу американський 
законодавець і дозволяє застосовувати силу особам, що мають безпосередній вплив на 
неповнолітнього в процесі його виховання та формування особистості (батьки, викла-
дачі, опікуни). При цьому існують відповідні обмеження у розмірі застосування сили 
такими особами, оскільки, на відміну від процесу застосування сили при захисті від 
суспільно небезпечного посягання (необхідній обороні), тут відсутній високий рівень 
суспільної небезпеки дій неповнолітнього і об’єм здійсненного щодо нього психіч-
ного або фізичного насильства має бути мінімальним. Тому у Примірному КК США 
містяться положення, що забороняють створювати суттєвий ризик заподіяння смерті, 
тяжкого тілесного ушкодження, надмірного болю й надмірних психічних страждань 
для неповнолітнього й чітко визначають мету, для якої може використовуватися на-



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’2017124

сильство. Аналогічним чином характеризується і процес застосування насильства до 
недієздатної особи, поведінка якої, в силу слабких розумових здібностей і невірного 
відображення оточуючої ситуації, може перерости у неправомірну й, без належного 
втручання опікуна, небезпечну для суспільства. 

Також цікавим є описання американським законодавцем можливості застосування 
насильства лікарями з метою забезпечення відповідного способу лікування, спрямова-
ного на покращення фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, що закріплено у ч. 4 
ст. 3.08 Примірного КК США. При цьому таке лікування повинно було здійснюватися 
лише зі згоди пацієнта чи його батьків (опікунів), якщо він є неповнолітньою (неді-
єздатною) особою [2]. Отже ми бачимо, що Примірний Кримінальний кодекс США 
досить широко законодавчо формулює механізм застосування насильства особами, на 
яких лежить особлива відповідальність за піклування над іншими особами, їх дисци-
пліну та безпеку, виділяє певні різновиди такої правомірної поведінки в залежності від 
суб’єкта застосування насильства та визначає межі допустимої сили, що буде застосо-
вуватись з урахуванням поставленої перед суб’єктом мети. 

Тепер перейдемо до дослідження кримінально-правового механізму застосу-
вання такої виправдувальної обставини у кримінальних кодексах деяких штатів. 
Загальновизнаною склалася думка, що найбільш вдалим серед кримінальних кодексів 
штатів є КК штату Нью-Йорк 1967 року, який складає Главу 40 Зводу законів штату 
Нью-Йорк. Параграф 35.10 статті 35 «Захисти, пов’язані із виправдувальними обста-
винами» Розділу «С» («Захисти») КК штату Нью-Йорк також зазначає про можливість 
виправданого застосування фізичної сили до особи у віці до 21 року або недієздат-
ної особи трьома категоріями осіб: а) одним із батьків; б) педагогом; в) опікуном або 
іншою особою, на яку покладено здійснення догляду чи нагляду. Вони мають право 
застосовувати фізичну силу, окрім смертельної, за КК штату Нью-Йорк з однією ме-
тою – коли розумно вважають, що це необхідно для підтримання дисципліни і сприян-
ня благополуччю неповнолітньої (недієздатної) особи [3].

Аналізуючи ці положення ми також бачимо поділ суб’єктів, яким дозволено виправ-
дане застосування фізичної сили щодо неповнолітнього або недієздатного на відповід-
ні категорії. Однак у кодексі цього штату збільшується граничний вік неповнолітньої 
особи, щодо якої може бути застосоване насильство до 21 року, однак, при цьому, більш 
стисло формулюється мета застосування сили, що в основному пов’язана із сприянням 
благополуччю неповнолітнього і підтримання його дисципліни. Також у кодексі зустрі-
чається посилання на оціночний критерій «розумності», що є характерним для країн 
англо-американської правової системи й міститься основна заборона про неможливість 
застосування смертельної фізичної сили у таких випадках батьками, викладачами, опі-
кунами, оскільки її застосування через низьку суспільну небезпеку поведінки неповно-
літнього, в процесі його виховання, буде явно невиправданим.

Окремо можна побачити, що у ч. 5 § 35.10 КК штату Нью-Йорк, аналогічно до 
положень Примірного КК США, виділяється можливість застосування фізичної сили 
лікарями для здійснення визнаної форми лікування, що буде спрямована на фізичне 
чи психічне видужання хворого за умови попередньої згоди хворого або його батьків 
(опікуна) на таке лікування або при здійсненні такого лікування у надзвичайних об-
ставинах [3]. Однак, якщо в Примірному КК США зазначається про «покращення фі-
зичного чи психічного здоров’я хворого», то в даному параграфі акцент спрямовується 
на можливість його «фізичного чи психічного видужання». Всі розглянуті у КК штату 
Нью-Йорк випадки застосування фізичної сили особами, на яких лежить особлива від-
повідальність за піклування над іншими особами, їх дисципліну та безпеку в україн-
ському кримінальному законодавстві відсутні.

Іншим, значним за обсягом та змістом, кримінальним кодексом, норми якого ми 
будемо вивчати й аналізувати, стане Кримінальний кодекс штату Техас. Положення про 
застосування насильства батьками, викладачами, опікунами у ньому знаходяться в під-
главі «F» («Особливі відносини») Глави IX «Виправдувальні обставини для звільнення 
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від кримінальної відповідальності» Розділу II «Загальні принципи кримінальної відпо-
відальності». З точки зору правової природи така виправдувальна поведінка для особи 
складає захист від кримінального переслідування (§ 9.02) [4]. Відповідно підглава «F» 
поділяється на три параграфи: 

1) § 9.61 «Батько і дитина», де зазначається про можливість виправданого засто-
сування насильства, окрім смертельного, батьками (в тому числі прийомними) по від-
ношенню до неповнолітніх дітей (молодше 18 років) з метою їх виховання, а також 
забезпечення їх безпеки чи благополуччя. Кодекс також надає право застосовувати таку 
силу законним представникам неповнолітнього, до яких відносить діда, бабку, опікуна 
й інших осіб, зі згоди батьків.

2) § 9.62 «Викладач і учень», де зазначається про можливість виправданого за-
стосування насильства викладачем до того, хто навчається (учня) з метою досягнення 
спеціальної цілі або для підтримання дисципліни у групі. Така спеціальна ціль може 
виникати у процесі спостереження, турботи чи контролю за неповнолітнім і пов’язана 
із необхідністю забезпечення його належної поведінки та недопущення вчинення про-
ступків. 

3) § 9.63 «Опікун і недієздатний», де характеризується можливість виправданого 
застосування насильства, окрім смертельного, опікуном (чи іншою особою, що має по-
дібні обов’язки по турботі і спостереженню) по відношенню до психічно недієздатної 
особи з метою забезпечення безпеки або благополуччя такої особи, а також для під-
тримання дисципліни у відповідному закладі, де тримається така особа. Застосування 
такого насильства може відбуватися лише тоді, коли опікун розумно вважає, що воно є 
необхідним [4]. 

Аналізуючи зміст зазначених параграфів можна побачити, що на відміну від по-
ложень КК штату Нью-Йорк, в них більш широко та системно викладається механізм 
застосування насильства досліджуваними автором категоріями осіб. Виділяючи, як і 
Примірний КК США, певні випадки виправданого застосування насильства особами, 
на яких лежить особлива відповідальність за піклування над іншими особами, їх дис-
ципліну та безпеку, КК штату Техас, в кожному із цих випадків, окремо визначає мету 
застосування такого насильства. Так, в першому випадку батьки мають право застосо-
вувати насильство не лише для забезпечення благополуччя неповнолітнього (КК штату 
Нью-Йорк), а й для забезпечення його безпеки, а також для здійснення належного про-
цесу його виховання. У другому випадку мета застосування насильства викладачами 
зміщується на підтримання дисципліни у групі й досягнення певних спеціальних цілей 
у процесі спостереження, турботи чи контролю за неповнолітнім. Конкретний перелік 
таких спеціальних цілей американський законодавець не зазначає, однак неважко зро-
зуміти їх зміст, який не дозволить перейти поведінці неповнолітнього у противоправну. 
А третій випадок застосування насильства опікуном, за своєю спрямованістю якраз і 
охоплює разом сукупність попередньо озвучених цілей. Також, як і всі американські 
кодекси, КК штату Техас зазначає про неможливість застосування до неповнолітнього 
(недієздатного) смертельного насильства, яке при досягненні будь-якої із озвучених в 
тексті §§ 9.61-9.63 цілей буде явно невиправданим. У цих параграфах нам зустріча-
ються й оціночні категорії, коли особа повинна «розумно вважати», що є необхідність 
застосовувати насильство до неповнолітнього (недієздатного), а безумовною їх особли-
вістю по відношенню до норм інших, розглянутих вище, кодексів є визначення поняття 
«законного представника» неповнолітнього, якому наряду з батьками надається право 
застосовувати виправдане насильство.

Нормативні положення про застосування сили особами, на яких лежить особли-
ва відповідальність за піклування над іншими особами, їх дисципліну та безпеку зна-
ходяться й у текстах кримінальних кодексів інших штатів. Наприклад, в § 509 КК 
штату Пенсильванія зазначається про «застосування сили особою, яка має спеціальні 
обов’язки, що стосуються піклування, дисципліни або безпеки інших». Згідно із цим 
параграфом виправдано може застосовувати силу виконавець: який є одним із батьків, 
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опікуном або іншою особою, що має аналогічні обов’язки по піклуванню та нагляду за 
неповнолітнім (ч. 1); який є викладачем (вчителем) чи виконує подібні обов’язки (ч.  2); 
який є опікуном або іншою особою, що має аналогічні обов’язки по піклуванню та 
нагляду за недієздатною особою (ч. 3); який є лікарем або іншим медичним працівни-
ком (ч. 4) [5]. Отже ми бачимо, що закріплення механізму виправданого застосування 
насильства батьками, опікунами та викладачами є системним як для Примірного КК 
США так і для кримінальних кодексів штатів, норми яких мають певні особливості по 
відношенню до загального кримінального кодексу.

Висновки. Таким чином, на підставі проведеного дослідження, ми можемо конста-
тувати, що у кримінальному законодавстві США, як на федеративному так і місцевому 
рівнях, існує законодавчо визначений механізм виправданого застосування насильства 
особами, на яких лежить особлива відповідальність за піклування над іншими особа-
ми, їх дисципліну та безпеку. Такі особи поділяються на три категорії (батьки, опікуни, 
викладачі), для кожної з яких законодавчо визначена своя мета застосування насиль-
ства, без якої воно не буде виправданим. Правова природа такої поведінки відносить 
її до виправдувальної обставини, що забезпечує для особи захист від кримінального 
переслідування. Законодавчо закріплені обмеження щодо можливого розміру застосо-
ваного насильства: а) наявна заборона у застосуванні будь-якого смертельного насиль-
ства; б)  вказано, що насильство не повинно спричинити надмірного болю й надмірних 
психічних страждань для неповнолітнього, в тому числі й різкої деградації його осо-
бистості (Примірний КК США). Зазначені обмеження, як і критерій «розумної необ-
хідності» у застосуванні сили пов’язані із відсутністю високого рівня суспільної небез-
пеки поведінки неповнолітнього (недієздатного) у повсякденному житті і можливості 
швидкого її переведення у правомірну.

В українському кримінальному законодавстві відсутнє будь-яке законодавче опи-
сання механізму застосування фізичної сили особами, на яких лежить особлива від-
повідальність за піклування над іншими особами, їх дисципліну та безпеку, навіть на 
рівні узагальнень судової практики. На думку автора, потрібно розглянути можливість 
використання такого зарубіжного досвіду і описати деякі особливості правомірного за-
стосування сили розглянутими категоріями осіб (батьками, опікунами, викладачами) 
на рівні відповідних узагальнень судової практики Верховного Суду України. Такий 
процес буде вдалим при врахуванні наявної структурної побудови українського кримі-
нального законодавства та обов’язковому проведенні науково-практичних дискусій у 
розглянутій тематиці.
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Статья посвящена исследованию уголовно-правового механизма применения силы 

лицами (родителями, преподавателями, опекунами), на которых лежит особая ответ-
ственность за заботу над другими лицами (несовершеннолетними, недееспособными), 
их дисциплину и безопасность в уголовном законодательстве Соединенных Штатов 
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Summary
The article is devoted to the study of the criminal-legal mechanism for the use of force by 

actors (parents, educators, guardians), who have a special responsibility for caring for other 
persons (a child younger than 18 years, a mental incompetent), their discipline and safety 
in the criminal law of the United States of America. The author conducts a comprehensive 
normative analysis of such justified conduct and makes appropriate conclusions.
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СУДИМІСТЬ ЯК ПРИМУСОВИЙ ЗАХІД  
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ

У статті на підставі аналізу Кримінального кодексу України та положень доктри-
ни кримінального права розглянуто правову природу, правові наслідки судимості та її 
співвідношення з кримінальною відповідальністю, кримінальним покаранням та реци-
дивом.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, кримінальне покарання, судимість, 
рецидив.

Постановка проблеми. Судимість є одним з дискусійних інститутів кримінально-
го права. Це пов’язано із суворими правовими наслідками, які настають для особи, що 
має судимість. На початку розвитку кримінального права ці наслідки мали суто влив на 
фізичне тіло людини, оскільки це проявлялося у її тавруванні. Сьогодні, ці наслідки не 
пов’язані із впливом на тіло, а мають вплив на соціальну адаптацію та ресоціалізацію, 
хоча елементи певної стигматизації теж присутні, оскільки особі, яка має судимість до-
волі складно пристосуватися та повернутися у суспільство, яке, як правило, не здатне 
відноситися до осіб, що мають судимість, так само як до правослухняних громадян. 
Вказані правові наслідки судимості проявляються у певних правообмеженнях, які пе-
редбачені не тільки в Кримінальному кодексі України (далі – КК України), а й в інших 
законах України. 

У Загальній частині чинного Кримінального кодексу України вперше передбачено 
розділ XIII – «Судимість», який складається з чотирьох статей: «Правові наслідки суди-
мості» (ст. 88); «Стро ки погашення судимості» (ст. 89); «Обчислення строків погашен-
ня судимості» (ст. 90) і «Зняття судимості» (ст. 91) [1]. Ними охоплюється сукупність 
норм, які регулюють суспільні відносини, що пов’язані з судимістю, її погашенням та 
зняттям. У чинному Кримінальному кодексі України закріплені положення щодо визна-
чення меж судимості, але досі не надано поняття судимості; не передбачено переліку 
кримінально-правових наслідків судимості; загальноправові наслідки судимості роз-
порошені по різних нормативно-правових актах та несистематизовані, що, безумовно, 
ускладнює розуміння інституту судимості та процес ресоціалізації засуджених осіб. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню інституту судимості та 
суміжних кримінально-правових інститутів присвячені праці таких вчених: А.  В. Анд-
рєєва, В. В. Голіни, О. О. Книженко, І. І. Митрофанова, С. О. Муратової, М. І. Панова, 
К. В. Пугачова, Є. О. Письменського, А. О. Расюк, В. І. Тютюгіна, В. Д. Фі лімонова, 
М. І. Хавронюка, П. А. Хряпінського, С. С. Яценка, А. М. Ященка та ін. Але більшість 
проблем, пов’язаних із визначенням правової природи, правових наслідків судимості, 
визначенням її місця у системі заходів кримінально-правового впливу, досі залишають-
ся ще не вирішеними. 

Метою статті є аналіз положень Кримінального кодексу України та доктрини кри-
мінального права щодо правової природи, правових наслідків та співвідношення суди-
мості з іншими заходами кримінально-правового характеру. 

Виклад основного матеріалу. Судимість – складне правове явище, яке має багато-
функціональне соціальне і правове призначення. Інститут судимості тісно пов'язаний 
з іншими інститутами криміналь ного права, а саме злочин, кримінальна відповідаль-
ність, кримінальне покарання тощо. 

© Т. О. Павлова, 2017
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Відсутність у Кримінальному кодексі України законодавчого визначення судимос-
ті сприяло дослідженню цього інституту у доктрині кримінального права. Щоправда 
деякі вчені (Б. С. Нікіфоров, В. М. Кудрявцев, А. А. Піонтковський, І. І. Карпець,  
П. Л. Фріс та ін.) [2, с. 104; 3, с. 114; 4, с. 12]. висловлювалися про необхідність ліквіда-
ції судимості. У доктрині кримінального права існує ще одна точка зору (О. М. Яремко) 
щодо необхідності збереження тільки кримінально-правових наслідків судимості, які 
необхідно чітко передбачити у чинному Кримінальному кодексі України [5, с. 104].

Більшість вчених підтримують необхідність існування інституту судимості, вказа-
ний інститут, на думку В. В. Голіни, виступає правовим засобом боротьби з рецидивом 
злочинів, і як основа соціального контролю за особами, що відбули покарання, і як 
підстава для розроблення та запровадження заходів попередження злочинності тощо 
[6, с. 175].

Поняття судимості, як вже вказувалося, не передбачено в чинному КК України, а 
надано в п. 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосуван-
ня судами України законодавства про погашення і зняття судимості» від 26.12.2003 р. 
№ 16, а саме «судимість є правовим станом особи, який виникає у зв'язку з її засуджен-
ням до кримінального покарання і за зазначених у законі умов тягне настання для неї 
певних негативних наслідків, і що правильне застосування правових норм про суди-
мість, її погашення чи зняття має важливе значення для вирішення кримінальних справ 
у разі вчинення особою нового злочину [7]. 

У доктрині кримінального права висловлюються наступні точки зору щодо право-
вої природи судимості. 

Перша група вчених пов’язують правову природу судимості з покаранням і роз-
глядають судимість як його невід’ємну властивість. Як складовий елемент покарання 
і правовий наслідок його призначення судимість, на думку С. І. Зельдова, характери-
зується такими ж самими властивостями і цілями, що і покарання. Тобто властивості і 
цілі покарання та судимості збігаються, хоча обсяг і характер їх впливу на особу нео-
днакові. Сутність судимості, як пише С. І. Зельдов, полягає в тому, що вона є специфіч-
ним правовим засобом продовження досягнення цілей покарання і після його відбуття 
[8, с. 3-4]. 

Друга група вчених вважають, що реалізація основного кримінально-правово-
го відношення між державою і злочинцем, тобто кримінальна відповідальність при-
пиняється з моменту відбуття покарання. Ті правові відносини, що виникають після 
відбуття покарання і пов’язані з обмеженням правового становища судимої особи 
протягом строку погашення судимості, є не етап реалізації кримінальної відповідаль-
ності, а спеціальне кримінально-правове відношення, що виникає в силу кримінально-
го закону після реалізації права держави на покарання злочинця. Судимість, як писав  
А. А. Піонтковський, не є покаранням, а являє собою наслідок відбуття покарання [9, с. 
44]. Тезу про те, що судимість є наслідком кримінального покарання або його відбуван-
ня, поділяють і сучасні вчені [10, с. 44].

Третя група вчених, наприклад, В. В. Голіна, вважають, що судимість є складо-
вою кримінальної відповідальності, за допомогою цього інституту вирішується такі 
соціально-правові завдання: підвищення її правового впливу на засудженого шляхом 
створення для нього стану судимості; досягнення і закріплення цілей покарання; слу-
гування як елемента конструювання складів злочинів з підвищеним ступенем тяжкості; 
попередження рецидиву злочинів [6, с. 180].

Визначення правової природи судимості допоможе визначити її місце у системі за-
ходів кримінально-правового впливу. 

О. В. Козаченко, М. І. Хавронюк відносять судимість до примусових заходів кримі-
нально-правового впливу [11, с. 38–41; 12, с. 290–302].

Ф. К. Набіуллін пише, що судимість відноситься до заходу кримінально-правово-
го характеру, який не є формою реалізації кримінальної відповідальності [13, с. 221].  
З вказаною точкою зору важко погодитися, оскільки кримінальна відповідальність при-
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пиняється саме з погашенням або зняттям судимості, в іншому випадку покладення 
будь-яких правообмежень поза межами кримінальної відповідальності є незаконним. 

Ми вважаємо, що судимість є примусовим заходом кримінально-правового харак-
теру та реалізується у межах кримінальної відповідальності. Вчинення злочину, який 
містить певний склад злочину, передбачений Особливою частиною КК України (ч. 1 
ст. 2 КК України), є підставою виникнення кримінально-правових відносин у межах 
яких відбувається притягнення особи до кримінальної відповідальності. Відповідно до 
п. 1.1. Рішення Конституційного Суду України від 27.12.1999 р. № 9-рп/99, криміналь-
на відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком 
[14].

Кримінальна відповідальність може бути реалізована в таких трьох формах. Перша 
форма – засудження винного, що виражається в обвинувальному вироку суду, не 
пов’язаному з призначенням йому кримінального покарання (ч. 4 ст. 74 КК України). 
Другою формою реалізації кримінальної відповідальності є засудження особи, поєд-
нане з призначенням їй конкретної міри кримінального покарання, від реального від-
бування якого засуджена особа звільняється з випробуванням (ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79 КК 
України). Третьою, найбільш типовою формою реалізації кримінальної відповідаль-
ності, є відбування винним призначеного йому судом кримінального покарання (на-
приклад, відбування кримінального покарання у виді обмеження волі на певний строк).  
Судимість як правовий наслідок засудження особи до певної міри кримінального по-
карання виникає при останніх двох формах реалізації кримінальної відповідальності.

Виникнення стану судимості відбувається за наступною схемою:

Злочин  →  кримінальна відповідальність  →  кримінальне покарання  →  
судимість →  погашення або зняття судимості  

(у разі сприятливого спливу строків судимості) або рецидив  
(якщо протягом спливу строків погашення судимості  

особа вчинила новий злочин).  

Отже, судимість є правовим наслідком засудження особи до певної міри криміналь-
ного покарання та реалізується шляхом виникнення у особи стану судимості.

Стан судимості, як вже вказувалося, пов'язаний із додатковими правообмеження-
ми, які виникають поза межами кримінального покарання, після його відбуття, тому в 
юридичній літературі ведуться дискусії з приводу правомірності правообмежень, які 
виникають у наслідок визнання особи такою, що має судимість. Обмеження, які засто-
совують до особи, яка має судимість, мають як кримінально-правові, так і загальнопра-
вові наслідки та в період судимості виходять за рамки кримінального покарання, тому 
не є кримінальним покаранням, наприклад, заборона особам, які мають судимість, за-
ймати певні посади. Загальноправові наслідки, на нашу думку, порушують положення 
Конституції України та Загальної декларації прав людини. Так, у ст. 24 Конституції 
України проголошена рівність конституційних прав і свобод усіх громадян перед зако-
ном. Не може бути привілегій чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політич-
них, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками [15]. При здійсненні 
своїх прав і обов’язків кожна людина має зазнавати тільки таких обмежень, які вста-
новлені законом з метою забезпечення належного визнання й поваги прав та свобод 
інших і забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку й загально-
го добробуту в демократичному суспільстві (ст. 29 Загальної декларації прав людини) 
[16]. Тому слід погодитися з О. М. Яремко, яка пише, що судимість слід враховувати 
тільки при вирішенні питань, пов’язаних із кваліфікацією злочинів, призначення та 
виконання покарань, тобто вона має зумовлювати лише кримінально-правові наслідки 
[5, с. 103]. У зв’язку з цим, із ч. 1 ст. 88 КК України пропонуємо викласти в наступній 
редакції «Судимість є правовим станом особи, який виникає у зв’язку із її засудженням 
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та призначенням кримінального покарання і за зазначених у цьому Кодексі умов тягне 
настання для неї кримінально-правових наслідків, які передбачені цим Кодексом»; про-
понуємо виключити з ч. 2 ст. 88 КК України слова «а також в інших випадках, перед-
бачених законами України» та доповнити нормою такого змісту: «Судимість, яка була 
погашена або знята, анулює всі наслідки, що передбачені цим Кодексом».

Висновки. Судимість є примусовим заходом кримінально-правового характеру та 
виступає правовим наслідком засудження особи до певної міри кримінального пока-
рання. У чинному Кримінальному кодексі України необхідно визначити не тільки по-
чатковий та кінцевий термін судимості, як це передбачено в ч. 1 ст. 88 КК України, а й 
надати поняття судимості; передбачити чітку систему кримінально-правових наслідків 
судимості. Вважаємо, що загальноправові наслідки, які сьогодні розпорошені по різних 
нормативно-правових актах, порушують положення Конституції України та Загальної 
декларації прав людини, та обмежують особу, яка відбула кримінальне покарання, у її 
правах, суттєво ускладняють процес її ресоціалізації. 
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СУДИМОСТЬ КАК ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ МЕРА  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Резюме
В статье на основе анализа норм Уголовного кодекса Украины, положений доктрины 

уголовного права сделан вывод о том, что судимость является правовым последстви-
ем осуждения лица к определённой мере уголовного наказания; состояние судимости 
связано с дополнительными правоограничениями, возникающими после отбытия на-
казания, поэтому общеправовые последствия судимости выходят за рамки уголовного 
наказания, следовательно, необоснованно ограничивают такое лицо в его правах; пред-
лагается предусмотреть в Уголовном кодексе Украины перечень уголовно-правовых по-
следствий судимости. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказание, судимость, ре-
цидив. 
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CONVICTION AS A FORCED MEASURE  
OF CRIMINAL AND LEGAL CHARACTER

Summary
The article, based on the analysis of the Criminal Code of Ukraine regulations and 

provisions of the criminal law doctrine, results in conclusions on the following: conviction is a 
legal consequence of the adjudication of a person to a certain measure of criminal punishment; 
the state of criminal record is associated with additional legal limitations arising after the 
punishment endured, therefore the general legal consequences of the conviction exceed the 
scope of the criminal punishment, and therefore unreasonably restrict such a person in his/her 
rights. It is proposed to provide a list of criminal consequences of the criminal record in the 
Criminal Code of Ukraine.
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ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’2017 133

УДК 343.97:343.77

Ю. А. Турлова, канд. юрид. наук, докторант
відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 
головний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення 

прокурорської діяльності поза сферою кримінальної юстиції 
Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України

вул. Мельникова, 81-б, Київ, 04050, Україна

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ДЕТЕРМІНАНТ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

У статті досліджується детермінаційний комплекс екологічної злочинності. 
Проведено класифікацію детермінант екологічної злочинності. Узагальнено та охарак-
теризовано найістотніші детермінанти екологічної злочинності, зокрема економічні, по-
літичні та соціальні.

Ключові слова: детермінанти, екологічна злочинність, чинники, дослідження, ха-
рактеристика.

Постановка проблеми. Розглядаючи екологічну злочинність як окремий вид кри-
мінологічної класифікації необхідно враховувати специфіку її детермінаційного комп-
лексу. Важливість розв’язання даної проблеми полягає в тому, що без цього практично 
неможливе ефективне запобігання злочинності.

Саме тому необхідною передумовою наукового дослідження проблем запобігання 
екологічній злочинності в України має бути визначення та характеристика її детермі-
нуючих чинників.

Метою статті є з’ясування особливостей характеристики деяких детермінант еко-
логічної злочинності в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній вітчизняній кримінологіч-
ній літературі теоретичні проблеми детермінації злочинності стали предметом до-
слідження на рівні монографій та докторських дисертацій у роботах А. М. Бойка [1] 
та С. І. Нежурбіди [2]. Питання, що стосуються особливостей детермінації екологіч-
ної злочинності аналізували такі українські вчені, як Н. Г. Іванова, Т. В. Корнякова, 
О.  В. Мельник, Г. С. Поліщук та інші науковці.

Водночас, визнаючи важливість праць зазначених авторів, вважаємо дослідження 
детермінаційного комплексу екологічної злочинності актуальним і вартим поглиблено-
го вивчення.

Виклад основного матеріалу. На наш погляд, детермінанти екологічної злочин-
ності доцільно розглядати залежно від рівнів узагальнення. Так, у кримінологічній лі-
тературі виділяють як загальні, так і специфічні детермінанти екологічної злочинності. 
Загальні детермінанти екологічної злочинності являють собою соціальні процеси, які 
в умовах несприятливого (екстенсивного) економічного розвитку створюють стійкі пе-
редумови для неправомірної, зокрема і злочинної екологічно значущої поведінки [3, 
с.  93−94]. Специфічні детермінанти екологічної злочинності визначаються особливос-
тями суб'єктивних факторів, типу і характеру екологічного злочину. У даній статті роз-
глянемо деякі загальні детермінанти екологічної злочинності.

О. Л. Дубовик і А. Е. Жалінський вважають, що загальні причини екологічної зло-
чинності коріняться у сфері суперечностей, що виникають при взаємодії людини і 
природи. Ці суперечності існують між людиною як частиною природи і природою як 
цілим; між можливостями суспільства, держави, регіону з використання навколишньо-
го середовища, його пізнання й соціальними потребами; між соціальним становищем 
природних ресурсів (їх форм власності) та сформованими способами їх освоєння; між 
суспільством, соціальною групою та індивідом як самостійними суб’єктами природо-
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користування і природоохорони; між різними цілями окремих суб’єктів природокорис-
тування і природоохорони [3, с. 93−94].

Враховуючи те, що злочинна поведінка має, на думку О. М. Костенка, детермі-
наційно-регулятивний механізм і детермінується «предметним буттям людини» [4, 
с. 20−21], основну причину екологічної злочинності слід шукати в суперечностях вза-
ємовідносин навколишнього середовища з людиною, яка не завжди усвідомлює, що є 
лише її часткою.

При цьому потрібно ґрунтуватись на тому, що людина є біологічною істотою, яку 
створила природа. Водночас у процесі виникнення та розвитку людського суспільства 
людина, що була створена природою та залишається її невід’ємною часткою, проти-
поставила себе екосистемі Землі і тому змушена розплачуватись за це наявною еколо-
гічною кризою. Протистояння суспільства і навколишнього природного середовища 
має своєю основою суперечності екологічних та економічних інтересів суспільства, 
що знаходить свій прояв у відчуженні від природи, посиленій експлуатації її ресурсів 
та поширені ідеології консюмеризму, тобто розвитку «цивілізації споживання», що має 
наслідком надмірне навантаження на всі елементи довкілля і порушення існуючої в 
ньому рівноваги.

Цікавою є образна ілюстрація даного положення Е. М. Жевлаковим: «Людина за 
сутністю – споживач і перетворювач природної речовини та енергії. Як не сумно це 
усвідомлювати, але заради об’єктивності слід визнати, що вона паразитує на тілі пла-
нети, як черв’як у яблуці» [5].

Потрібно зауважити, що повне усунення зазначених суперечностей (черв’яка з 
яблуком) у найближчій перспективі є утопічним і практично неможливим. Реальною 
і бажаною є лише мінімізація таких протиріч, а відтак і негативного впливу людини 
та суспільства на довкілля до прийнятного рівня, що характеризувався б можливістю 
самовідновлення екосистем. 

Дослідженню детермінант екологічної злочинності має сприяти їх розподіл на 
змістовні блоки. Ґрунтуючись на традиційному у кримінології розподілі криміноген-
них детермінант залежно від їх змісту спробуємо охарактеризувати детермінаційний 
комплекс екологічної злочинності, що має місце в економічній, соціальній, політичній, 
організаційно-управлінській, нормативно-правовій та культурно-психологічній сферах 
суспільного життя.

Зауважимо, що детермінанти екологічної злочинності зумовлені дією об’єктивних 
чинників, що зумовлюють вчинення не лише екологічних посягань, а й злочинів інших 
категорій. Такі чинники відображаються у свідомості людини або соціальної групи, 
трансформуючись під впливом особистісних рис і регулюють людську поведінку. 

У науковій літературі знайшла відображення думка, що деформації групової сус-
пільної психології як причини екологічних злочинів породжуються і визначаються на-
самперед комплексом об’єктивних економічних (базисних) відносин [6, с. 23]. До осно-
вних економічних детермінант у літературі відносять надмірне оподаткування, слабке 
державне регулювання економіки, наявність значного сектору тіньової економіки, від-
сутність конкуренції у сфері державних закупівель, методи здійснення приватизації, 
орієнтованість владної верхівки лише на збір ренти тощо.

Крім того, протягом останніх трьох років суттєвим є детермінуючий вплив воєнної 
загрози. Так, за оцінками фахівців [7] наслідком продовження воєнних дій на Сході 
України є: руйнація інфраструктури на територіях промислових регіонів, де відбува-
ються бойові дії, та дезорганізація усталених виробничих зв’язків і критично важливих 
постачань ресурсів; ускладнення, внаслідок загострення політичної ситуації, відносин 
з основними торгівельними партнерами, що призвело до часткової втрати зовнішніх 
ринків; погіршення інвестиційного клімату, що призвело до зменшення обсягів інвес-
тиційних потоків; скорочення внутрішнього попиту внаслідок спаду виробничих про-
цесів та падіння купівельної спроможності населення.
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Однією із найбільш вагомих детермінант даної категорії є олігархічний характер 
побудови економіки в Україні. На думку О. І. Соскина, така економічна модель, де 
власність тотально монополізована і належить кільком кланово-корпоративним гру-
пам, становить небезпеку для України, бо орієнтована на побудову нерівноправного 
суспільства, що будується на принципах експлуатації та корупції, позбавлене моралі. 
Поступово країну, де панівною є модель державно-монополістичного капіталізму в 
кланово-корпоративній, олігархічній формі, беруть під контроль кримінальні елементи 
суспільства. Наслідком упровадження такої моделі буде незворотна стрімка депопуля-
ції української нації, відрізаність економіки країни від світового господарства і світо-
вого поділу праці [8].

Олігархічна модель економіки призвела до загострення протиріч між економічни-
ми інтересами кланово-корпоративних груп та екологічними інтересами суспільства, 
що прискорило процеси деградації навколишнього середовище та створило стимули 
для екологічно-небезпечної поведінки.

Найяскравішим підтвердженням цього є ситуація у сфері екологічної безпеки, за-
бруднення довкілля, адже робота найбільших забруднювачів навколишнього середо-
вища – підприємств хімічної, енергетичної, металургійної промисловості – вимагає 
значних витрат на проведення природоохоронних заходів. Наприклад, витрати на га-
зо-пилоочисного обладнання складають більше 20% вартості основного технічного 
обладнання. Тому такі витрати для власників, якими є представники кланово-корпо-
ративних груп, є вкрай обтяжливі. Відтак, саме на таких підприємствах найбільше за-
ощаджують на природоохоронних заходах. В основі такої поведінки лежить установка 
максимального збагачення у найкоротші терміни.

Так, за інформацією міністра екології та природних ресурсів, першу трійку найбіль-
ших забруднювачів атмосферного повітря в Україні утворюють ПАТ «Арселор Міттал 
Кривий Ріг», Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча та Бурштинська ТЕС 
[9].

Олігархічна економічна модель, у свою чергу, зумовлює монополізацію та тініза-
цію економіки, рівень якої, за оцінками експертів, є найвищим серед країн Європи та 
становив у різні періоди до 50 % [10, 11, 12, с. 127]. Тінізація економіки України є 
відображенням активної криміналізації економічних процесів, високої корумпованості 
органів державної влади та низької правової і податкової культури юридичних та фі-
зичних осіб. 

На думку А. М. Бойка [1, с. 25], негативні соціально-економічні наслідки від поши-
рення тіньової економіки зводяться до таких аспектів: ускладнення процесу запрова-
дження і функціонування ринкових механізмів господарювання й ефективного держав-
ного регулювання економіки; деформація бюджетної та фіскальної політики держави; 
сприяння формуванню невиправданої та неконтрольованої державою соціальної нерів-
ності громадян, яка руйнує стимули до суспільно корисної праці.

Водночас, зазначені економічні чинники здійснюють детермінуючий вплив не 
тільки на злочинність, зокрема й екологічну, а і на інші складові детермінаційного 
комплексу, що являє собою не лише сукупність чинників як складових елементів, а 
характеризується структурною цілісністю. Так, доходи від господарської діяльності, 
яка розвивається поза державним обліком та соціальним контролем, детермінують 
різку соціальну нерівність громадян. Можливість збагачення таким способом суттє-
во знижує мотивацію людей до чесного та законного господарювання, унаслідок чого 
нівелюються такі цінності як компетентність, професійний рівень і досвід, знання, по-
рядність та ін. Відтак, суспільство руйнує соціально-психологічні основи зростання 
ефективності праці.

Панування олігархічної моделі економічних відносин не тільки супроводжуєть-
ся такими криміногенними явищами як тінізація та монополізація економіки, погли-
блення економічної нерівності, але й породжує соціальну напруженість, що виникає 
як результат несправдження колективних очікувань щодо гарантованості певного на-
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бору благ, які можна вважати соціально-економічними детермінантами соціальної 
злагоди [13].

Так, незважаючи на присутність воєнної загрози і тих суспільнополітичних та со-
ціально-економічних ризиків, які вона несе, головним джерелом зростання соціаль-
ної напруженості в останні два роки стало загострення проблем у сфері матеріальної 
забезпеченості населення. Як засвідчують результати соціологічних опитувань [14], 
суб’єктивне відчуття бідності населенням України значно поглибилось: понад 9 з 10 
респондентів дослідження не мали можливості здійснювати будь-які заощадження. 
Зокрема, сукупна кількість тих, хто на питання щодо матеріального стану сім’ї дав від-
повідь: «часто не маємо грошей та харчів – інколи жебракуємо» (1,3 %), «не вистачає 
продуктів харчування – іноді голодуємо» (4,2 %), «вистачає лише на продукти харчу-
вання» (39,3 %), «вистачає загалом на прожиття» (35,4 %), «вистачає на все необхідне, 
але нам не до заощаджень» (12,3 %). У таких умовах підвищена тривалість періоду 
падіння доходів населення разом із подальшою невизначеністю у цій сфері є одним із 
головних факторів посилення соціальної напруженості.

Вагомий внесок у посилення загального рівня соціальної напруженості робить си-
туація щодо забезпечення працею. Відповідно до результатів спеціальних досліджень 
[7] кон’юнктура зареєстрованого ринку праці протягом останніх років характеризуєть-
ся значним перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Одним з найбільш 
серйозних викликів розвитку ринку праці нині в Україні є збільшення частки довго-
тривалих безробітних та зростання середньої тривалості безробіття населення. Аналіз 
безробіття за віковими групами свідчить про те, що найбільш поширеним воно зали-
шається серед молоді у віці до 15 – 24 років – 21,3 % та у віці 25 – 29 років – 11,6 %.

Матеріальні проблеми, психологічний дискомфорт через відсутність роботи й не-
можливість налагодити стабільний спосіб життя змушують молодь займатися нерегла-
ментованими видами діяльності, які є часто небажаними і небезпечними як для самої 
особи, так і для держави. До таких видів діяльності варто віднести й протиправне заво-
лодіння природними ресурсами, зайняття яким дає можливість фактично безробітним 
забезпечити себе матеріально.

У публікаціях авторки вже висловлювалось твердження щодо значимості трудової 
дезадаптації як детермінуючого чинника екологічних злочинів. Підставою для такого 
висновку є результати аналізу соціально-рольових характеристик екологічних злочин-
ців, зокрема за ознакою зайнятості. Як було з’ясовано, сумарна частка працездатних 
осіб, які не працюють і не навчаються, та безробітних у загальній структурі засудже-
них за вчинення екологічних злочинів становила у середньому протягом аналізованого 
періоду 79,0 % [15].

Варто зауважити, що детермінуючий вплив чинників соціального характеру істот-
но різниться залежно від характеру екологічних посягань. Найсуттєвіший він щодо по-
сягань, пов’язаних із незаконним заволодінням природними ресурсами, що, як відомо, 
у переважній більшості вчиняються найменш забезпеченими сільськими мешканцями. 
Можна констатувати, що саме під впливом детермінант соціального характеру відбу-
ваються деформації суспільної психології, що, у свою чергу, зумовлює вчинення зло-
чинів, пов’язаних із задоволенням природних життєвих потреб. 

Ілюстрацією зазначеної ситуації є висловлювання одного з респондентів : «при-
чина – елементарна трудова зайнятість, що приносить дохід в сім’ю і стабільність. 
Моралізаторство з цього приводу (особливо міських жителів) є недоречним – поди-
вимось, як криза перетворить їх з альтруїстів на добувальників їжі. Коли треба буде 
годувати сім’ю, чи буде людина дотримуватись своїх колишніх благородних принципів 
і чи зможе вона пояснити своїй сім’ї, що їде на рибалку для того, щоб подихати пові-
трям?» [16, с. 92].

Очевидним є взаємозумовлюючий вплив економічних та політичних чинників, до 
яких у сучасній вітчизняній літературі [17, с. 200; 18, с. 108] відносять: недорозви-
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неність або занепад зв’язків між громадянами та урядовцями, політиками; слабкість 
інститутів управління, брак політичної волі проводити політичні, адміністративні, кон-
ституційні, економічні, соціальні реформи, національна політична культура, лояльна 
до корупції, низький рівень політичної конкуренції в суспільстві, політична нестабіль-
ність, авторитарний характер усієї політичної системи; клептократія, корупція і лобізм, 
маргіналізація еліт, зрощення корпоративних інтересів фінансово-промислових груп, 
органів влади та управління і кримінальних структур.

У сукупності ці чинники зумовлюють наявність в Україні олігархічної форми дер-
жавного правління з високим ступенем криміналізації. За словами А. М. Бойка, дер-
жавні службовці найвищого рівня і партійні діячі впливають на економічні та соціальні 
процеси з метою отримання політичної та економічної вигоди, зміцнення свого влад-
ного статусу і впливу [19, с. 233].

Останнім сучасним прикладом такої злочинної діяльності є корупційні дії народ-
ного депутата, пов’язані з отриманням хабарів від компанії-нерезидента за видобуток 
бурштину в Україні та легалізації нелегального видобутку бурштину в Житомирській 
області [20].

Фактором, що впливає на політичні чинники екологічної злочинності, також є ви-
снаження природних ресурсів. Так, автори Доповіді Національної ради з розвідки США 
«Глобальні тенденції 2025 року: світ, що змінився» від 20.11.2008 року прогнозують у 
найближчій перспективі виникнення конфліктів через ресурси, в тому числі через про-
довольство та воду. Зауважується, що найважливішими чинниками в змінюваній між-
народно-правовій системі стануть наростаючий дефіцит мінеральних, енергетичних і 
продовольчих ресурсів, а також зміни в глобальному кліматі, викликані парниковим 
ефектом» [21, с. 47-56].

В умовах глобалізації такі тенденції зумовлюють агресивну експансіоністську по-
літику найбільш економічно розвинутих країн і транснаціональних корпорацій, спря-
мовану на встановлення контролю над природними ресурсами інших країн, зокрема й 
України.

Фундаментальна детермінуюча роль розглянутих економічних, політичних і со-
ціальних чинників підтверджується й суб’єктивним сприйняттям наявної ситуації 
в країні населенням. Так, у процесі загальнонаціонального опитування населення 
України фірмою Ukrainian Sociology Service в 94 поселеннях усіх територіально-адмі-
ністративних одиниць України запитувалось, що повинен насамперед зробити політик 
(5 першочергових дій), щоб за нього проголосував виборець (тобто респондент, який 
бере участь в опитуванні). Отримані дані чітко засвідчують, що основні, найбільш важ-
ливі для громадян проблеми, були спільними в усіх регіонах України: забезпечення по-
долання кризи в економiцi та її наслiдкiв, економiчне зростання; боротьба з корупцiєю; 
подолання безробіття, створення можливостей для людей працювати і заробляти; за-
гальне підвищення рівня життя людей в Україні; проведення назрiлих у суспiльствi 
реформ [22, с. 35-36].

Висновки. Дослідження криміногенних чинників екологічної злочинності дозво-
лило зробити загальний висновок про взаємозалежний і взаємозумовлюючий характер 
детермінуючого впливу процесів в економічній, соціальній, політичній, організаційно-
управлінській та культурно-психологічній сферах суспільного життя. Зазначені детер-
мінанти являють собою не сукупність автономних чинників як складових елементів 
детермінаційного комплексу, а змістовно та функціонально перетинаючись характери-
зуються структурною цілісністю. Зважаючи на це у структурі детермінаційного комп-
лексу екологічної злочинності виокремлено та охарактеризовано економічні, соціальні 
та політичні криміногенні чинники.
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ПРАВО СВОБОДНОГО ТРАНЗИТА И ЕГО МЕЖДУНАРОДНАЯ  
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию процесса формирования международно-правово-
го механизма, обеспечивающего свободное перемещение лиц, транспортных средств, 
грузов из одного государства, в другое, через территорию третьего государства. 
Показаны особенности права свободного транзита внутриконтинентальных государств, 
его принципы, а также условия свободного транзита грузов и транспортных средств, 
виды контроля транзитных грузов на границе. Обращается внимание на обстоятель-
ства, при которых Договаривающиеся Cтороны не могут быть обязаны предоставлять 
транзитные возможности. 

Ключевые слова: свобода транзита, право свободного транзита, принципы права 
свободного транзита, особенности права свободного транзита внутриконтинентальных 
государств.

Постановка проблемы. Идея свободного перемещения лиц, транспортных средств, 
грузов из одного государства в другое, через территорию третьего государства, имеет 
давнюю историю, и связана с двумя международными принципами – принципом 
свободы коммуникаций и принципом территориального суверенитета, которые всегда 
находятся в противоречии. Как отмечает американский юрист-международник Ч. Ч. Хайд, 
«сомнительно, чтобы международное право обязывало одно государство предоставлять 
право сухопутного транзита через свои национальные владения другому государству» 
[1, с. 383]. И все же, универсальная общность интересов примиряет эти естественно 
противопоставляющиеся принципы [2]. В этой связи, задача заключается в создании 
соответствующего международно-правового механизма, обеспечивающего свободу 
транзита. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблему свободы транзита 
в рамках доступа к морю внутриконтинентальных государств исследует в своей 
диссертации А. Л. Джаракян [2], анализируя международно-правовую регламентацию 
прав внутриконтинентальных государств, вопросы свободы транзита рассматривает А.  И. 
Кипеть [3]. Принцип свободы транзита, как один из принципов международного права, 
анализируют в своих работах М. Е. Романова [4] и В. А. Малашевич [5]. Праву прохода 
через иностранную территорию посвятил ряд работ Б. М. Клименко [6; 7] и др. 

Целью статьи является исследование процесса формирования международно-
правового механизма и анализ основных нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
свободу транзита.

Изложение основного материала. Еще основоположники школы естественного права 
считали, что государства, несмотря на теоретически исключительное право пользоваться 
своей территорией, не могут отказать другим государствам и их подданным в безвредном 
пользовании своими сухопутными и водными путями сообщения для удовлетворения 
духовных и материальных потребностей. Гуго Гроций, в частности, утверждал, что «если 
земли, реки или какая-нибудь часть моря поступят в собственность какого-либо народа, 
они должны быть доступны для тех, кто имеет надобность пройти по ним с благими 
намерениями… кто стремится завязать торговые отношения с отдельным народом» [8, 
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c. 208]. При этом Гуго Гроций уточнял, что «пропуск должен быть разрешен не только 
людям, но и товарам. Ибо никто не вправе препятствовать взаимным торговым отношениям 
любого народа с любым другим народом. Такая свобода важна для человеческого общества 
и ни для кого не убыточна» [8, c. 208]. В этом видится главное содержание идеи права 
свободного транзита.

Право свободного транзита приобретает особую важность в современных условиях, 
так как от этого в значительной степени зависит дальнейшее расширение международной 
торговли, экономическое развитие государств.

Основа формирования права свободного транзита была заложена в Статуте Лиги 
Наций, согласно ст. 23 которого, члены Лиги Наций взяли на себя обязательство принять 
необходимые постановления, «чтобы обеспечить гарантию и соблюдение свободы 
сообщения и транзита, а также справедливый режим для торговли всех членов Лиги» 
[9]. В соответствии с этим решением была созвана Первая генеральная конференция 
о коммуникациях и транзите в Барселоне в 1921 году. На конференции, при участии 
44 государств, был выработан и принят ряд нормативно-правовых актов, в том числе 
Конвенция и Статут о Свободе транзита, провозгласившие право свободного транзита как 
одно из лучших способов развития сотрудничества между государствами, без ущерба для 
их права, суверенитета и власти на маршруты для транзита [10].

Согласно ст. 2 Статута о Свободе транзита договаривающиеся стороны должны 
способствовать обеспечению свободного транзита по железной дороге или водным путям 
по маршрутам, удобным для использования в целях международного транзита. При 
этом подчеркивалось, что не делается никакого различия, основанного на гражданстве 
лица, флага судна, места нахождения, отправления, входа, выхода или назначения, или 
каких-либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие 
транспортные средства. 

Дальнейшее развитие механизм обеспечения права свободного транзита в рамках 
многосторонней системы регулирования торгово-экономических отношений нашел 
свое отражение в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года (ГАТТ-47). 
Этому вопросу посвящена ст. 5 «Свобода транзита», которой, устанавливаетcя свобода 
транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее 
удобным для международного транзита, для транзитных перевозок, на территории или из 
территорий других договаривающихся сторон. Данный документ предполагает также, что 
«каждая договаривающаяся сторона предоставляет транзитным перевозкам, идущим на 
территорию или из территории любой другой договаривающейся стороны, режим не менее 
благоприятный, чем режим, предоставленный транзитным перевозкам в любую третью 
страну или из нее» [11, ст. 5].

В рамках права свободного транзита следует рассматривать и Международную 
конвенцию о согласовании условий проведения контроля грузов на границах, 
заключенную в Женеве 21 октября 1982 г. с целью улучшения перевозки грузов. В п. 1 
ст. 10. «Транзитные грузы», в частности, отмечается, что «договаривающиеся Стороны 
соглашаются применять, по мере возможности, простой и ускоренный режим в отношении 
транзитных грузов, в особенности грузов, которые перевозятся в соответствии с системой 
международного таможенного транзита, предусматривая проведение их контроля только 
в тех случаях, когда это оправдано сложившимися обстоятельствами или рисками». 
Договаривающиеся Стороны берут на себя обязательства «прилагать все усилия для 
того, чтобы предусмотреть увеличение продолжительности времени, в течение которого 
может производиться выдача по уплате таможенной пошлины грузов, перевозимых в 
соответствии с какой-либо системой международного таможенного транзита, и расширение 
компетенции существующих таможен в этой области». Кроме этого, договаривающиеся 
Стороны должны прилагать «все усилия для максимального облегчения транзитa грузов, 
перевозимых в контейнерах или других упаковочных средствах, обеспечивающих 
достаточную безопасность» [12, ст. 10].
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И вместе с тем, в ст. 11 отмечается, что по соображениям общественного порядка 
и, в частности, общественной безопасности, морали и здравоохранения или в целях 
охраны окружающей среды, культурного наследия или промышленной, коммерческой 
и интеллектуальной собственности ни одно из положений настоящей Конвенции не 
препятствует введению запрета или ограничений в отношении транзита грузов [12]. 

Определенные особенности в реализации права свободного транзита есть у государств, 
не имеющих выхода к морю. В этой связи следует согласиться с мнением о том, что сама 
правовая природа обычного транзита отличается от транзита внутриконтинентальных 
государств, так как включает их право на доступ к морю [5, c. 141].

Официальное признание права свободного транзита для государств, не имеющих мор-
ского побережья нашло свое отражение в Женевской конвенции ООН 1958 г. об открытом 
море, п.1 ст. 3 которой гласит: «Государства, не имеющие морского побережья, для того, 
чтобы пользоваться свободой моря на равных правах с прибрежными государствами 
должны иметь свободный доступ к морю» [13]. Для этой цели прибрежные государства 
предоставляют государствам, не имеющим морского берега, свободный путь через свою 
территорию судам, плавающим под флагом этих государств, на условиях равенства со 
своими судами или судами других государств, доступ к морским портам и использова-
нию этих портов. При этом все вопросы, относящиеся к свободе транзита, прибрежные и 
внутриконтинентальные государства решают по общему соглашению и с учетом прав при-
брежного государства или государства, через территорию которого совершается транзит, 
а также особых условий, в которых находится государство, не имеющее морского берега 
[13].

Следующим шагом по формированию нормативной базы права свободного транзита 
для государств, не имеющих морского побережья стало принятие Конвенции ООН о тран-
зитной торговле внутриконтинентальных государств 1965 года. Конвенция зафиксировала 
принципы, ставившие в основание права свободного транзита внутриконтинентальных го-
сударств их экономическое развитие, расширение международной торговли [14].

Прежде всего, признается право каждого государства, не имеющего выход к морю на 
свободный доступ к морю, а суда, плавающие под его флагом в территориальных и вну-
тренних водах прибрежного государства, пользуются такими же правами и тем же режи-
мом, каким пользуются суда, плавающие под флагом морских государств, за исключением 
судов данного прибрежного государства. Обеспечивая свободный доступ к морю, государ-
ствам, не имеющим к нему выхода, прибрежные государства, по общему соглашению и 
в соответствии с существующими международными конвенциями, предоставляют судам, 
плавающим под флагом этого государства, на условиях равенства со своими судами или 
судами других государств, доступ к морским портам и использованию этих портов.

В Конвенции записано, что транзитные товары не должны облагаться таможенными 
пошлинами, а с транзитных транспортных средств не должны взиматься специальные на-
логи и сборы, превышающие налоги и сборы, взимаемые с транспортных средств страны 
транзита. Особо подчеркивается тот факт, что государство транзита, сохраняя полный су-
веренитет над своей территорией имеет право принимать все необходимые меры для обес-
печения того, чтобы пользование правом свободного и неограниченного транзита никоим 
образом не нарушало его законные интересы любого рода.

В настоящей Конвенции нашла свое отражение отдельная, расширенная статья посвя-
щенная свободе транзита, в которой указывается на недопустимость «никакой дискрими-
нации по признаку места происхождения, отправки, ввоза, вывоза или назначения товаров, 
либо в связи с любыми обстоятельствами, относящимися к праву собственности на товары 
или к праву собственности на суда, средства наземного транспорта или иные используемые 
транспортные средства, месту регистрации или флагу указанных транспортных средств» 
[14, ст. 2].

Для следования через территорию транзитного государства или доступа на его тер-
риторию лицам, передвижение которых необходимо для транзитного движения, каждое 
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Договаривающееся государство выдает разрешение в соответствии со своими законами, 
правилами и постановлениями. Транзитное движение судов через свои территориальные 
воды государство разрешает «в соответствии с принципами обычного международного 
права или подлежащими применению международными конвенциями, а также в соответ-
ствии со своими внутренними правилами» [14, ст. 2]. И в то же время, по взаимному со-
глашению между заинтересованными Договаривающимися сторонами устанавливаются 
правила, регулирующие использование транспортных средств, проходящих через террито-
рию транзитного государства с учетом многосторонних международных конвенций, участ-
никами которых они являются. 

Специфический характер права свободного транзита внутриконтинентальных госу-
дарств нашел свое отражение и в том, что получаемые ими при таком транзите права и 
льготы исключаются из действия положения о наибольшем благоприятствовании по при-
чине их особого географического положения [14, ст. 10].

Кроме этого, настоящей Конвенцией вновь подчеркивается, что по соображениям 
нравственности, здравоохранения или безопасности, либо в качестве меры предосторож-
ности против болезней животных и растений или против вредителей, ни одно транзитное 
государство не обязано допускать транзит лиц, въезд которых на территорию воспрещен, 
или транзит товаров, ввоз которых не допускается [14, ст. 11].

Дальнейшее развитие право свободного транзита государств, не имеющих морского 
побережья, получило в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В ней не только 
четко закреплены права внутриконтинентальных государств, но и подробно опреде-
лено их нормативное содержание, которое может быть расширено соглашениями, 
заключенными этими государствами и государствами транзита. Для реализации своих 
прав, предусмотренных в настоящей Конвенции, государства, не имеющие выхода к морю, 
как гласит п. 1. ст. 125, «пользуются свободой транзита через территорию государств тран-
зита всеми транспортными средствами» [15].

Как справедливо отмечает А. Л. Джаракян, в отличие от Женевской конвенции об 
открытом море 1958 г. и Конвенции о транзитной торговле внутриконтинентальных госу-
дарств 1965 г., в Конвенции 1982 г. свобода транзита не «предоставляется» государствами 
транзита внутриконтинентальным государствам, а принадлежит последним прямо, в силу 
закрепленной в Конвенции нормы международного права. При этом используемый оборот 
«свобода транзита», применяемый в новой Конвенции, означает больше, чем «свободный 
путь через всю территорию», содержащихся в Конвенциях 1958 и 1965 г.г., поскольку тер-
мин «свобода» в международном праве не означает ничего иного, как «право» или даже 
целая совокупность прав [2].

В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года условия и порядок 
осуществления свободы транзита, как записано в п. 2. ст. 125 «согласовываются между 
заинтересованными государствами, не имеющими выхода к морю, и государствами тран-
зита посредством двусторонних, субрегиональных или региональных соглашений» [15]. 

В результате, было закреплено право свободного транзита внутриконтинентальных го-
сударств с целью доступа к морю и от него. 

Выводы. Исследование нормативно-правовых источников, а также имеющейся 
литературы, позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени сформировался 
достаточно эффективный международно-правовой механизм, обеспечивающий свободу 
транзита. А последнее позволяет сформулировать понятие права свободного транзита, ко-
торое может быть представлено как совокупность норм и принципов, обеспечивающих 
возможность провоза, транспортировки, движения грузов и пассажиров из одного госу-
дарства, в том числе, внутриконтинентального, в другое, через сухопутную, водную или 
воздушную территорию лежащего на пути третьего государства. 

Особую значимость реализация права свободного транзита приобретает для Украины 
как транзитного государства, организующего и осуществляющего транзит грузов и пасса-
жиров авиационным, автомобильным, железнодорожным, морским и речным транспортом 
через свою территорию.
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ПРАВО ВІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ І ЙОГО МІЖНАРОДНА 
РЕГЛАМЕНТАЦІЯ

Резюме 
Стаття присвячена дослідженню процесу формування міжнародно-правового меха-

нізму,  що забезпечує вільне переміщення осіб, транспортних засобів, вантажів, з однієї 
держави в іншу, через територію третьої держави. Показані особливості права вільного 
транзиту внутрішньоконтинентальних держав, його  принципи, а також умови вільно-
го транзиту вантажів та транспортних засобів, види контролю транзитних вантажів на 
кордоні.  Звертається увага на обставини, при яких Договірні Сторони не можуть бути 
зобов’язані надавати транзитні можливості. 

Ключові слова: свобода транзиту, право вільного транзиту, принципи права вільно-
го транзиту, особливості права вільного транзиту внутрішньоконтинентальних держав.
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RIGHT OF FREE TRANSIT  
AND ITS INTERNATIONAL REGULATION

Summary
The article is devoted to the study of the formation of the international legal mechanism, 

which provides the free movement of persons, means of transport, cargoes from one country 
to another through the territory of the third country. The article shows the features of the 
right of free transit of inland countries, its principles, also the conditions of free transit of 
cargoes and means of transport, types of transit cargo control at border. Also attention is drawn 
to the circumstances in which the Contracting Parties con not be obliged to provide transit 
opportunities.

Key words: free transit, the right of free transit, principles of the right of free transit, 
features of the right of free transit of inland countries.
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Постановка проблеми. Створення Міжнародного кримінального суду стало 
великим досягненням міжнародного співтовариства у боротьбі з найтяжчими 
злочинами, які загрожують загальному миру, безпеки та благополуччю. Здійснюючи 
юрисдикцію відповідно до Римського статуту 1998 року, Міжнародний кримінальний 
суд може притягувати до міжнародної кримінальної відповідальності осіб, 
відповідальних за вчинення геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів 
та злочину агресії, проте певні процесуальні дії, такі як провадження арешту, 
встановлення місця знаходження осіб або предметів, провадження обшуків, він не 
може здійснювати самостійно. В ході розслідування, розгляду справ та виконання 
рішень Міжнародний кримінальний суд повинен співпрацювати з державами в 
розслідуванні та збиранні доказів, провадженні арештів, передачі обвинуваченого та 
виконанні судових рішень. У зв’язку з цим можна наголосити, що функціонування 
та діяльність такого міжнародного судового органу безпосередньо залежить від 
ефективного співробітництва з ним держав. В свою чергу, співробітництво держав з 
Міжнародним кримінальним судом у сфері міжнародного кримінального провадження 
повинно будуватись на правових нормах та принципах, які забезпечать останньому 
реалізацію його мети та завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення принципів 
співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом на окремих стадіях кри-
мінального провадження знаходиться на стику науки міжнародного, міжнародного кримі-
нального та національного кримінально-процесуального права та потребує дослідження 
та аналізу наукових досліджень у цих галузях наукового знання. В юридичній літерату-
рі є чимало праць науковців, присвячених принципам міжнародного співробітництва 
держав у сфері кримінального судочинства, а також принципам притаманних діяльнос-
ті Міжнародного кримінального суду. Так, Р. З. Абдрашитова [1], О. І. Виноградова [2], 
М.  І.  Смир нов [14], В. М. Тертишник, О. І. Тертишник [16] досліджують принципи міжна-
родного співробітництва держав у сфері кримінального судочинства та боротьбі зі злочин-
ністю. М. І. Костенко [8] розглядає взагалі принципи міжнародного права, міжнародного 
кримінального права та національного кримінального права у рамках своєї монографії, 
присвяченій Міжнародному кримінальному суду. Ряд фахівців, таких як В. В. Гутник [3-5], 
Н. В. Дрьоміна [6], М. Н. Марченко [9], В. П. Пилипенко [10], Н. А. Сафаров [11],  Є.  Б.  Ті-
тов [17], А. Ушацка [18], Р. Е. Фіфе [19] аналізують лише окремі спеціальні принципи, за-
кріплені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Вищезазначені пуб лікації 
дають можливість стверджувати про відсутність повного та комплексного дослідження 
принципів співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом у сфері 
міжнародного кримінального провадження.
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Метою статті є саме з’ясування принципів співробітництва держав з Міжнародним 
кримінальним судом на таких стадіях міжнародного кримінального провадження, 
як розслідування та кримінальне переслідування, судовий розгляд та апеляційне 
провадження, виконання вироку, та їх класифікація.

Виклад основного матеріалу. Під принципом (лат. principium — начало, 
основа) розуміють основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що 
визначають природу і соціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєвіші 
властивості [7, с. 43]. В юридичній науці принципи права — це об’єктивно властиві 
праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), … які є 
підставою права, містяться у його змісті, виступають як орієнтири у формуванні 
права, відбивають сутність права та основні зв’язки, які реально існують у правовій 
системі [13, с. 221]. Принципам права притаманні системність та взаємоузгодженість, 
загальнообов’язковість, універсальність, стабільність, предметна визначеність, 
загальнозначущість та регулятивність [15, с. 42]. До загальних принципів права 
відносяться принципи законності, свободи, справедливості, рівності, гуманізму, 
демократизму тощо. Ст. 21 Римського статуту передбачає застосування Міжнародним 
кримінальним судом загальних принципів права, національних законів держав, а 
також принципів і норм міжнародного права. Так, можна зробити висновок, що 
підставу діяльності Міжнародного кримінального суду та його відносин з державами 
на всіх стадіях міжнародного кримінального провадження повинні складати принципи 
законності, гуманізму та справедливості.

Як відомо, «основу» сучасного міжнародного права складають його принципи, під 
якими розуміють основні, загальновизнані імперативні міжнародно-правові норми, 
які носять універсальний характер, мають вищу юридичну силу та є критеріями 
законності всіх інших міжнародних норм. Незважаючи на те, що сьогодні відсутнє 
нормативне визначення поняття «основні принципи міжнародного права», їх перелік і 
тлумачення міститься в Статуті ООН, у Декларації про принципи міжнародного права, 
що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами відповідно до 
Статуту ООН від 24 жовтня 1970 року, а також у Заключному Акті Наради по безпеці й 
співробітництву в Європі від 1 серпня 1975 р. У цих документах закріплені такі принципи 
міжнародного права: принцип незастосування сили або загрози сили; принцип мирного 
вирішення міжнародних спорів; принцип невтручання у внутрішню компетенцію 
держави; принцип співробітництва; принцип рівноправ’я і самовизначення народів; 
принцип суверенної рівності держав; принцип добросовісного виконання зобов’язань 
за міжнародним правом; принцип територіальної цілісності; принцип поваги прав 
людини; принцип непорушності кордонів [22; 23; 26].

Відповідно до положень Статуту ООН підтримка міжнародного миру та безпеки, 
розвиток дружніх відносин та співробітництва між державами є одними з основних 
завдань Організації Об’єднаних Націй. Держави зобов’язані співробітничати незалежно 
від розходжень їх політичних, економічних і соціальних систем, у різних областях 
міжнародних відносин з метою підтримки міжнародного миру та безпеки, сприяння 
міжнародної економічної стабільності й прогресу, загальному добробуту народів і 
міжнародному співробітництву, вільному від дискримінації, що має у своїй основі такі 
розходження.

Так, у Преамбулі Римського статуту Міжнародного кримінального суду зазначено: 
«…найбільш серйозні злочини, що викликають стурбованість усього міжнародного 
співтовариства, не повинні залишатися безкарними й що їх діюче переслідування 
повинне бути забезпечене як мірами, прийнятими на національному рівні, так і 
активізацією міжнародного співробітництва; … всі держави втримуються від загрози 
сили або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної 
незалежності будь-якої держави, так і яким-небудь іншим шляхом, несумісним із цілями 
Об’єднаних Націй; підкреслюючи в цьому зв’язку, що ніщо в нинішньому Статуті не 
повинне сприйматися як таке, що дає якій-небудь державі-учасниці право втручатися 



ПРАВОВА ДЕРЖАВА     27’2017148

в збройний конфлікт або во внутрішні справи будь-якої держави» [25]. Таким чином, 
Римським статутом підкреслюється важливість принципу співробітництва та необхідність 
дотримання принципу незастосування сили або загрози сили. 

Норми Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відно-
син та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970  року 
закріплюють обов’язок держав щодо добросовісного виконання зобов’язань за міжнарод-
ним правом. Кожна держава зобов’язана сумлінно виконувати свої зобов’язання за між-
народними угодами згідно з загальновизнаними принципами та нормами міжнародного 
права. Іншою мовою «Pacta sunt servanda» – «Договори повинні дотримуватися». Ст. 86 
Римського статуту встановлює обов’язок для держав-учасниць всебічного співробітництва 
з Міжнародним кримінальним судом при здійсненні кримінального розслідування злочи-
нів, згідно його юрисдикції, та при здійсненні їх переслідування. Таким чином, держави, 
які є учасницями Римського статуту зобов’язані співробітничати з Міжнародним кримі-
нальним судом та виконувати свої міжнародні зобов’язання згідно Римському статуту в 
процесі такого співробітництва. 

Зазначені вище принципи міжнародного права, такі як принцип співробітництва, прин-
цип незастосування сили або загрози сили, принцип добросовісного виконання зобов’язань 
за міжнародним правом, принцип поваги прав людини складають в свою чергу «основу», 
певний «фундамент» для співробітництва Міжнародного кримінального суду з державами 
на всіх стадіях міжнародного кримінального провадження. Такі принципи є універсальни-
ми та повинні бути притаманні співпраці держав з Міжнародним кримінальним судом як 
на стадії розслідування та кримінального переслідування, так і на стадії судового розгляду 
справи, апеляційного провадження, так і на стадії виконання вироку.

Також слід зазначити, що відносини держав з Міжнародним кримінальним судом на 
стадіях розслідування злочинів та кримінального переслідування, судового розгляду та 
апеляційного провадження повинні будуватись на загальних принципах кримінального 
права, які регламентовані частиною 3 Римського статуту: nullum crimen sine lege (притяг-
нення до кримінальної відповідальності тільки за скоєння злочинів, на яких поши рюється 
юрисдикція Міжнародного кримінального суду (ст. 22); nulla poena sine lege (покаран-
ня тільки відповідно до положень чинного Статуту (ст. 23); відсутність зворотної сили 
ratione personae (ст. 24); індивідуальна кримінальна відповідальність (ст. 25); виключення 
з юрисдикції для осіб, які не досягли 18-річного віку (ст. 26); неприпустимість посилання 
на посадове положення (ст. 27); відповідальність командирів та інших керівників (ст. 28); 
незастосовність строку давнини (ст. 29); підстави для звільнення від кримінальної відпо-
відальності (ст. 31) тощо. В. П. Пилипенко розділяє зазначені принципи на загальновизнані 
принципи внутрішньодержавного кримінального права, що знайшли своє відображення в 
Статуті (принцип «немає злочину без закону» (ст. 22 Статуту), відсутність зворотної дії 
положень Статуту (ст. 24), принцип «немає вини без закону» (ст. 23)) та принципи міжна-
родно-правового характеру (невизнання судом імунітетів, принцип індивідуальної кримі-
нальної відповідальності) [10, с. 503].

Крім того, Римським сСтатутом Міжнародного кримінального суду нормативно 
закріп лені принципи, характерні для співробітництва держав з Міжнародним криміналь-
ним судом при розслідуванні злочинів та кримінальному переслідуванні, судовому роз-
гляді та апеляційному провадженні. До таких принципів відносяться: принцип, відповідно 
до якого держава-учасниця, яка отримала прохання про попередній арешт або про арешт 
та передачу Суду будь-якої особи, негайно робить кроки для арешту відповідної особи 
(ст.  59 Статуту); принцип захисту потерпілих та свідків (ст. 68 Статуту); принцип захисту 
інформації, що стосується національної безпеки (ст. 72 Статуту); принцип відшкодування 
збитків потерпілим (ст. 75 Статуту); принцип зберігання в таємниці прохань про співробіт-
ництво (ст. 87 Статуту); принцип, згідно якому Суд може запропонувати будь-якій державі, 
яка не є учасницею Статуту, надати допомогу на підставі спеціальної домовленості або 
угоди (ст. 87 Статуту); принцип, відповідно до якого держави-учасниці забезпечують на-
явність процедур, передбачених їх національним правом для усіх форм співробітництва 
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(ст. 88 Статуту); принцип виконання колідуючих прохань згідно ст. 90 Статуту; принцип 
забезпечення конфіденційності документів та інформації (ст. 93 Статуту); принцип від-
строчки виконання прохання у зв’язку з розслідуванням або судовим переслідуванням (ст. 
94 Статуту), у зв’язку з опротестуванням прийнятності справи (ст. 95 Статуту).

В доповнення до вищевикладеного, слід зазначити, що для співробітництва держав з 
Міжнародним кримінальним судом на стадії виконання вироків Римським статутом вста-
новлені такі принципи, як: принцип, згідно якому держави-учасниці розподіляють відпо-
відальність за виконання покарань у вигляді позбавлення свободи відповідно до принци-
пів справедливого розподілу (ст. 103 Статуту); принцип застосування широко визнаних 
міжнародних договірних стандартів поводження з ув’язненими (ст. 103 Статуту); принцип 
обов’язкового характеру вироку про призначення покарання у вигляді позбавлення свобо-
ди (ст. 105 Статуту); принцип надзору Суду за здійсненням вироку (ст. 106 Статуту); прин-
цип забезпечення державами-учасницями виконання рішень про штрафи та конфіскацій-
ні міри (ст. 109 Статуту); принцип можливості розгляду Судом питання щодо зменшення 
строку відбування покарання по вироку (ст. 110 Статуту).

При визначенні принципів співробітництва держав з Міжнародним кримінальним су-
дом на окремих стадіях міжнародного кримінального провадження необхідно звернути 
увагу на специфіку виду такого співробітництва. В юридичній науці існує «горизонтальне» 
(inter-state cooperation) та «вертикальне» (supra state cooperation) міжнародне співробітни-
цтво у кримінальному судочинстві. 

«Горизонтальне» співробітництво передбачає взаємодію між державами на підставі 
двохсторонніх або багатосторонніх міжнародних договорів (наприклад, Європейська кон-
венція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р.), побудоване 
на принципах пріоритету національної юрисдикції, добровільності, взаємності та рівно-
правності. 

Р. З. Абдрашитова вважає, що міжнародне співробітництво у сфері кримінального су-
дочинства повинно здійснюватися згідно принципам міжнародного права (принцип суве-
ренної рівності держав; принцип невтручання у внутрішні справи держав; принцип взаєм-
ності; принцип сумлінного виконання зобов’язань) та спеціальним принципам (обмеження 
співробітництва тільки справами про злочини загальнокримінального характеру; невідво-
ротність відповідальності за скоєння злочину; гуманність; виконання усіх процесуальних 
дій по наданню міжнародно-правової допомоги на підставі законодавства запитуючої дер-
жави) [1, с. 118-119]. 

М. І. Смирнов виділяє чотири групи принципів міжнародного співробітництва дер-
жав у сфері кримінальної юстиції: загальні принципи міжнародного права у співробіт-
ництві держав у всіх областях, принципи міжнародного права у співробітництві держав 
у сфері карного судочинства, основні принципи надання взаємної правової допомоги по 
кримінальних справах, кримінально-процесуальні принципи, передбачені національним 
законодавством держав. Зокрема, до принципів надання правової допомоги по криміналь-
ним справам М. І. Смирнов відносить: взаємність та добровільність співробітництва; до-
тримання суверенітету і безпеки договірних сторін; поступка частини суверенітету при 
проведенні процесуально-слідчих дій за участю громадян іншої держави; допустимість 
застосування іноземного законодавства при виконанні процесуально-слідчих дій, а також 
оперативно-розшукових заходів щодо запиту іншої держави; принцип ефективності і опти-
мізації організації та принцип оперативності надання правової допомоги [14, с. 114-115]. 

В. М. Тертишник, О. І. Тертишник розглядають такі принципи міжнародного спів-
робітництва у сфері правосуддя: додержання законодавства України; додержання та не-
припустимість звуження існуючих прав і свобод людини та конституційних прав і свобод 
громадян України; взаємність; рівноправність сторін; допустимість видачі особи лише за 
умови вчинення нею злочину, за який законодавством сторони, що вимагає видачі може 
бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком не менше як один рік; не-
допустимість затримання, арешту чи притягнення до кримінальної відповідальності осо-
би, яку було викликано в країну як свідка чи експерта; недопущення двох покарань за 
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один злочин (принцип «non bis in idem»); неприпустимість видачі громадян України 
іншій державі для притягнення до кримінальної відповідальності [16, с. 125].

На думку К. Амбоса до принципів міжнародного співробітництва у кримінальних 
справах слід віднести принцип взаємності, принцип подвійної криміналізації діянь, ne bis 
in idem, принцип спеціалізації, принцип невидачі правопорушників за скоєння певних (по-
літичних) злочинів, принцип невидачі власних громадян, принцип абсолютної сувереннос-
ті держав [20, с. 413].

«Вертикальне» співробітництво характерно для відносин держав з міжнародними кри-
мінальними трибуналами ad hoc, особливо з Міжнародним трибуналом для судового пере-
слідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного пра-
ва, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р. та Міжнародним кримінальним 
трибуналом для судового переслідування осіб, відповідальних за геноцид та інші серйоз-
ні порушення міжнародного гуманітарного права, скоєні на території Руанди, і громадян 
Руанди, відповідальних за геноцид та інші подібні порушення, скоєні на території сусідніх 
держав в період з 1 січня 1994 р. по 31 грудня 1994 р. На відміну від «горизонтального» та-
кому співробітництву притаманне превалювання юрисдикції Міжнародних кримінальних 
трибуналів над юрисдикцією національних судів [12, с. 291], встановлюється примусовий 
обов’язок для усіх держав співпрацювати з трибуналами, навіть, якщо це йде всупереч на-
ціональному суверенітету останніх [21, с. 264].

Міжнародний кримінальний суд відрізняється від вказаних трибуналів ad hoc тим, 
що створений як постійно діючий міжнародний судовий на підставі міжнародного до-
говору та визнає пріоритет національної юрисдикції держав (ст. 18 Римського статуту). 
Римський статут наголошує на обов’язку кожної держави здійснювати кримінальну юрис-
дикцію над особами, які несуть відповідальність за скоєння міжнародних злочинів та під-
креслює, що Міжнародний кримінальний суд доповнює національні органи кримінальної 
юстиції (принцип компліментарності). Суд може прийняти до свого провадження справу 
тільки тоді, коли держава «не бажає» або «не здатна» проводити розслідування або по-
рушити кримінальне провадження (ст. 17 Римського статуту). Юрисдикція Міжнародного 
кримінального суду поширюється на державу, яка становиться учасницею Статуту, та 
встановлюється обов’язок співробітництва з Судом без затримок та виключень згідно з 
частиною  9 Статуту. Юрисдикція Суду носить «обмежений» характер і поширюється на 
територію держави-учасниці та на особу, яка є громадянином держави-учасниці Статуту. 

На думку Н. В. Дрьоміної, юрисдикція Міжнародного кримінального суду, яка засно-
вана на багатобічному договорі – Римському статуті – за своєю юридичною природою є 
договірною. Разом з тим, у деяких ситуаціях юрисдикція Міжнародного кримінального 
суду набуває позадоговірного – загальнообов’язкового – характеру. Так, Н. В. Дрьоміна 
зазначає: «Договірна форма міжнародної кримінальної юрисдикції базується на самообме-
женні держав у їхньому праві вершити правосуддя у кримінальних справах, тобто явно ви-
раженій згоді держав на обмеження свого суверенітету. Вона носить похідний характер від 
національної юрисдикції і її передумовою є наявність юрисдикції стосовно діянь, інкри-
мінованих передбачуваним злочинцям, у державі, що визнає юрисдикцію Міжнародного 
кримінального суду» [6, с. 125]. 

Водночас, Н. В. Дрьоміна підкреслює, що юрисдикція Міжнародного кримінально-
го суду набуває загальнообов’язкового характеру у випадку передачі ситуації Прокурору 
Радою Безпеки Організації Об’єднаних Націй згідно підпункту «b» статті 13 Римського 
статуту. «Оскільки передача ситуації Радою Безпеки ґрунтується на її компетенції відпо-
відно до глави VII, що є обов’язковою та юридично чинною в усіх державах, здійснен-
ня юрисдикції Суду стає елементом примусових заходів. Отже, його юрисдикція стає 
обов’язковою навіть тоді, коли держава, на території якої були вчинені злочини, чи дер-
жава, громадянином якої є обвинувачений, не є учасницею Статуту. У таких випадках 
Міжнародний кримінальний суд за допомогою розслідування і судового переслідуван-
ня допомагає Раді Безпеки здійснювати підтримку миру. Таким чином, Суд наділяєть-
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ся загальнообов’язковою юрисдикцією, що виникає внаслідок передачі ситуації Радою 
Безпеки. Така юрисдикція охоплює держави, що не є учасницями Статуту» [6, с. 129].

М. Н. Марченко розглядає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду як «приму-
сову», що передбачає обов’язковість для сторін, які приймають участь у судовому процесі, 
рішень Суду, … і виникає у вигляді домовленості держав…, коли «примусова» юрисдик-
ція міжнародних судових органів здійснюється зі згодою держав та з повною відповідніс-
тю міжнародному праву, як це має місце у випадку з Міжнародним кримінальним судом, 
така юрисдикція потребує усілякої підтримки та схвалення. Також вчений стверджує, що 
«доповнюючий» характер юрисдикції Міжнародного кримінального суду проявляється не 
тільки на стадії порушення і розгляду кримінальної справи, але й на стадії виконання су-
дового вироку, оскільки згідно Статуту головна відповідальність за виконання покарання у 
вигляді позбавлення свободи покладається на національну виправну систему держави, що 
виразила готовність прийняти осудженого [9, с. 68-69].

Крім того, слід зазначити, що на відміну від співробітництва держав з трибуналами ad 
hoc, держава, яка співпрацює з Міжнародним кримінальним судом може відмовити Суду у 
наданні або розкритті інформації або документів, якщо це спричинить нанесення збитків 
інтересам її національної безпеки (ст. 72 Римського статуту).

Таким чином, співробітництво держав з Міжнародним кримінальним судом у сфері 
міжнародного кримінального провадження має риси як «горизонтального», так і «верти-
кального» співробітництва, та представляє собою, на думку К. Амбоса, співробітництво 
sui generis [20, с. 426] (латинський вираз, що означає унікальність правової конструкції 
(акта, закону, статусу і т. д.), яка, незважаючи на наявність схожості з іншими подібними 
конструкціями, в цілому не має прецедентів) [27], яке ґрунтується як на окремих принци-
пах цих видів співробітництва, так і на специфічних принципах, притаманних тільки йому. 

Ст. 88 Римського статуту нормативно закріплює обов’язок держав-учасниць забезпечи-
ти наявність процчЧастині 9 Статуту. В свою чергу, зазначені процедури повинні здійсню-
ватися на підставі принципів, закріплених в кримінально-процесуальному національному 
законодавстві держав, серед яких безперечно повинен знаходитися принцип швидкого ре-
агування на вимоги Суду та якісного виконання таких вимог.

Ст. 7 Кримінального процесуального кодексу України регламентує загальні засади кри-
мінального провадження до яких, зокрема, відносяться: верховенство права; законність; 
рівність перед законом і судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу 
та особисту недоторканність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; таємниця 
спілкування; невтручання у приватне життя; недоторканність права власності; презумп-
ція невинуватості та забезпечення доведеності вини; свобода від самовикриття та право 
не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї; заборона двічі притягувати до кримі-
нальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; забезпечення права на захист; 
доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; змагальність сторін та свобода 
в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; безпо-
середність дослідження показань, речей і документів; забезпечення права на оскарження 
процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; публічність; диспозитивність; гласність і від-
критість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; розумність 
строків; мова, якою здійснюється кримінальне провадження [24].

Висновки. Отже, враховуючи зазначене вище, можна зробити наступні висновки.
Принципи співробітництва держав з Міжнародним кримінальним судом на таких 

стадіях міжнародного кримінального провадження, як розслідування та кримінальне 
переслідування, судовий розгляд та апеляційне провадження, виконання вироку 
виступають основою такого співробітництва, відображають його зміст та характерні 
риси. В залежності від джерела знаходження принципи співробітництва держав з 
Міжнародним кримінальним судом у сфері міжнародного кримінального провадження 
можна класифікувати таким чином:

1) принципи, закріплені у Римському статуті;
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2) принципи, які містяться в національному кримінально-процесуальному законо-
давстві держав, які співпрацюють з Судом (верховенство права; рівність перед законом і 
судом; повага до людської гідності; забезпечення права на свободу та особисту недотор-
канність; презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; забезпечення права 
на захист; доступ до правосуддя та обов’язковість судових рішень; забезпечення права на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; розумність строків тощо).

Принципи, закріплені у Римському статуті в свою чергу поділяються на:
1) принципи, які характерні для співробітництва держав з Міжнародним кримінальним 

судом на всіх стадіях міжнародного кримінального провадження: 
– принципи міжнародного права (принцип співробітництва, принцип незастосуван-

ня сили або загрози сили, принцип сумлінного виконання міжнародних договорів, прин-
цип поваги прав людини); 

– загальні принципи кримінального права відповідно до частини 3 Римського 
Статуту (nullum crimen sine lege; nulla poena sine lege; відсутність зворотної сили ratione 
personae; індивідуальна кримінальна відповідальність; виключення з юрисдикції для осіб, 
які не досягли 18-річного віку; неприпустимість посилання на посадове положення; відпо-
відальність командирів та інших керівників; незастосовність строку давнини; підстави для 
звільнення від кримінальної відповідальності тощо);

– принципи, притаманні тільки Міжнародному кримінальному суду (принцип комп-
ліментарності, принцип «обмеженої» юрисдикції);

2) спеціальні принципи, які характерні тільки для співробітництва держав з Між-
народним кримінальним судом на окремих стадіях міжнародного кримінального про-
вадження.
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ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ 
МІЖНАРОДНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ТРИБУНАЛІВ

У статті розглянуто правозастосовний аспект діяльності Міжнародного трибуналу 
щодо колишньої Югославії, Міжнародного трибуналу щодо Руанди та Міжнародного 
кримінального суду. Авторка дослідила право, застосовуване судами, та виокремила 
джерела міжнародного права, до яких вони звертаються, приймаючи рішення у справі. 

Ключові слова: міжнародні кримінальні трибунали, застосовуване право, джерела 
міжнародного права, «автономний» режим, судова правотворчість.

Постановка проблеми. Дослідження джерел міжнародного права було та залиша-
ється актуальним, адже їх розуміння може допомогти віднайти існуючі та розробити 
нові норми міжнародного права. Наразі майже очевидним є той факт, що класичний 
підхід, згідно з яким джерелами міжнародного права є міжнародний договір та між-
народний звичай, є застарілим. Ці джерела часто не здатні надати дієве правове регу-
лювання новим видам міжнародних відносин. Така ситуація склалася у галузі міжна-
родного кримінального права. Недостатність існуючих договірних та звичаєвих норм 
міжнародного права змусила суддів сучасних міжнародних кримінальних трибуналів 
шукати інші джерела правових норм. Така діяльність суддів, що має ознаки майже пра-
вотворчої, призвела до формування у цій галузі так званих «автономних» режимів, які 
суттєво модифікували загальне міжнародне право. Зрозуміло, що зазначені процеси 
викликають значний науковий інтерес та обумовлюють актуальність відповідних до-
сліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблемних питань 
теорії та практики застосування джерел міжнародного права у діяльності міжнарод-
них судів займалися та займаються такі вчені, як А. Кассезе, Г. Лаутерпахт, Дж. Неха, 
Л. Хелфер, М. Шахабуддин та інші. З останніх публікацій слід відзначити досліджен-
ня  Дж. Неха «Судова правотворчість та загальні принципи права у міжнародному кри-
мінальному праві», а також працю Мії Свот «Судова правотворчість в ad hoc трибуна-
лах: креативне використання джерел міжнародного права та «смілива інтерпретація» 
тощо.

Мета статті. Метою дослідження є виокремлення джерел міжнародного права, 
що використовуються у діяльності сучасних міжнародних кримінальних трибуналів. 
З огляду на обмежений обсяг статті буде проведено аналіз застосованого права тільки 
Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, Міжнародного трибуналу щодо 
Руанди та Міжнародного кримінального суду. 

Виклад основного матеріалу. Шукаючи відповідь на питання про джерела між-
народного права, що можуть застосовуватися у діяльності міжнародних кримінальних 
трибуналів, необхідно, перш за все, звернутися до їхніх установчих документів. Як 
відомо, ними є Статут Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії 1993 р., 
Статут Міжнародного трибуналу щодо Руанди 1994 р., Римський статут Міжнародного 
кримінального суду 1998 р.

Однак ні перший, ні другий документи не є міжнародними договорами, адже вони 
були схвалені відповідними резолюціям Ради Безпеки ООН. Крім того, вони не містять 
посилань на так зване застосовуване право. Певне уявлення про нього можна знайти у 
доповіді Генерального Секретаря ООН, що була надана для виконання п. 2 резолюції 
808 (1993) Ради Безпеки ООН, у якій містилися рекомендації щодо організації роботи 
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Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії та проект його статуту із відпо-
відними поясненнями. У п. 29 доповіді Генеральний Секретар зазначає, що «поклада-
ючи на цей міжнародний трибунал завдання по судовому переслідуванню осіб, від-
повідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, Рада Безпеки 
не прагне створювати або «узаконити» це право. Цей міжнародний трибунал швидше 
має застосовувати існуючі норми міжнародного гуманітарного права» [1]. У наступних 
пунктах Генеральний Секретар більш детально зупиняється на предметній юрисдикції 
трибуналу, вказуючи, що «відповідно до п. 1 резолюції 808 (1993), міжнародний трибу-
нал засновується для судового переслідування осіб, відповідальних за серйозні пору-
шення міжнародного гуманітарного права, вчинені на території колишньої Югославії 
з 1991 року. Ця галузь представлена   як нормами договірного, так і звичаєвого права. 
І хоча є норми міжнародного звичаєвого права, які не були закріплені в конвенціях, 
деякі засадничі норми договірного гуманітарного права стали частиною звичаєвого 
міжнародного права. … застосування принципу nullum crimen sine lege вимагає того, 
щоб міжнародний трибунал керувався тими нормами міжнародного гуманітарного пра-
ва, які безперечно є частиною звичаєвого права, з тим щоб тут не виникала проблема 
участі в конкретних конвенціях не всіх, а лише деяких держав . … Висловлювалися 
пропозиції про те, щоб міжнародний трибунал керувався нормами внутрішньодержав-
ного права остільки, оскільки вони інкорпорують положення міжнародного звичаєвого 
гуманітарного права. Хоча міжнародне гуманітарне право, як вказується вище, являє 
собою достатню основу для предмета юрисдикції, в цій галузі є одне питання, яке по-
требує врахування внутрішньодержавної практики, а саме питання про покарання» [1].

Отже, можна зробити висновок про те, що основними джерелами міжнародного 
права, до яких мав би звертатися трибунал, є міжнародний звичай та міжнародний до-
говір. При чому не будь-який, а тільки такий, норми якого увійшли у міжнародне зви-
чаєве право, тобто щодо юридичної обов’язковості яких була висловлена згода всіма 
або ж майже всіма державами світу. Такий підхід Ради Безпеки, як здається, може бути 
пояснений тим фактом, що утворення трибуналу відбулося не шляхом укладання між-
народного договору, у процесі якого згода держав є явно висловленою, а завдяки при-
йняттю резолюції Ради Безпеки, тобто акту міжнародної організації, що традиційно не 
становить джерело міжнародного права та у процесі прийняття якого не відбувається 
пряме висловлення державної згоди на юридичну обов’язковість положень такого до-
кументу.

Крім того, незважаючи на свій виключно міжнародний характер, суд може застосо-
вувати внутрішньодержавне право. У контексті джерел міжнародного права на думку 
спадають загальні принципи права, визнані цивілізованими націями, що зазначені у ст. 
38 Статуту Міжнародного Суду ООН.

Стосовно Міжнародного трибуналу щодо Руанди слід звернутися до відповідної 
доповіді Генерального Секретаря, що була зроблена на виконання п. 5 резолюції 955 
(1994) Ради Безпеки ООН. У п. 12 доповіді Генеральний Секретар відзначає, що «Рада 
Безпеки вирішила використовувати ширший підхід до вибору застосованого права, 
ніж той, що лежить в основі статуту югославського трибуналу, та включила в пред-
метну юрисдикцію Трибуналу по Руанді міжнародно-правові документи незалежно від 
того, чи вважаються вони частиною звичаєвого міжнародного права, або від того, чи 
вони відповідно до звичаю тягнуть за собою індивідуальну кримінальну відповідаль-
ність особи, винної у вчиненні злочину. Відповідно, ст. 4 Статуту включає порушення 
Додаткового протоколу II, який в цілому ще не знайшов загального визнання як части-
на звичаєвого міжнародного права і вперше передбачає кримінальну відповідальність 
за порушення ст. 3, що є загальною для чотирьох Женевських конвенцій» [2].

Як бачимо, у випадку із Трибуналом щодо Руанди Рада Безпеки визначила засто-
совуване право набагато ширше, включивши до нього норми, що не входять до загаль-
ного міжнародного звичаєвого права, а отже, не отримали загальної згоди держав на 
їхню юридичну обов’язковість. Такий підхід обумовлений тими складнощами, із яки-
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ми стикнувся Трибунал щодо Югославії, намагаючись віднайти міжнародно-правові 
норми у такій новій галузі як міжнародне кримінальне право. У процесі діяльності 
суду стало очевидним, що сучасне звичаєве та договірне міжнародне право не здатне 
врегулювати увесь спектр відносин, що виникли у процесі засудження осіб, які скоїли 
міжнародні злочини. Зважаючи на те, що до моменту утворення Міжнародного кри-
мінального суду у 1998 р. усі міжнародні кримінальні трибунали були судами ad hoc, 
у міжнародному праві майже були відсутні процесуальні норми щодо розгляду таких 
справ. Як наслідок, трибунали змушені були самі розробляти їх для себе, застосовуючи 
не тільки чинні міжнародні угоди та звичаї, але інші засоби для встановлення змісту 
правових норм. 

Наразі слід зупинитися на джерелах міжнародного права у діяльності Міжнародного 
кримінального суду. Зважаючи на те, що суд має постійний характер та утворений шля-
хом підписання міжнародного договору, його діяльність набагато детальніше врегульо-
вана нормами міжнародного права, перш за все, тими, що містяться в його статуті. 
Так, ст. 21 Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. чітко визначає 
застосовуване право. У п. 1 цієї статті зазначено, що «суд застосовує: а) по-перше, цей 
Статут, Елементи злочинів та свої Правила процедури і доказування;  б) по-друге, у від-
повідних випадках, відповідні міжнародні договори, принципи і норми міжнародного 
права, включаючи загальновизнані принципи міжнародного права збройних конфлік-
тів; в) якщо це неможливо, Суд застосовує загальні принципи права, взяті їм із наці-
ональних законів правових систем світу, включаючи, відповідно, національні закони 
держав, які при звичайних обставин здійснювали б юрисдикцію щодо цього злочину, 
за умови, що ці принципи не є несумісними з цим Статутом і з міжнародним правом і 
міжнародно визнаними нормами і стандартами» [3]. Пункти 2 та 3 статті, крім того, за-
уважують, що «Суд може застосовувати принципи і норми права відповідно до того, як 
вони були витлумачені в його попередніх рішеннях. Застосування і тлумачення права 
відповідно до цієї статті має відповідати міжнародно визнаним правам людини і не до-
пускати ніякого несприятливого проведення різниці за такими ознаками, як гендерна 
ознака, як це визначено в п. 3 ст. 7, вік, раса, колір шкіри, мова, релігія або віросповіда-
ння, політичні або інші переконання, національне, етнічне або соціальне походження, 
майновий стан, народження чи інше положення» [3].

Аналіз вищенаведених положень дозволяє дійти висновку про наявність набагато 
ширшого переліку засобів для розгляду справ у зв’язку із вчиненням міжнародних зло-
чинів, що може застосовувати Міжнародний кримінальний суд згідно із своєю компе-
тенцією. Стаття не визначає вичерпний перелік джерел міжнародно-правових норм, 
що можуть застосовуватися. Посилання на «принципи і норми міжнародного права, 
включаючи загальновизнані принципи міжнародного права збройних конфліктів», як 
здається, дозволяє казати про допустимість застосування будь-яких джерел міжнарод-
ного права, що містять відповідні норми. Разом з тим у тексті статті окремо згадують-
ся міжнародні договори та загальні принципи права. Але основний наголос зроблено 
на норми Римського статуту, Елементи злочинів та Правила процедури і доказування. 
Якщо перший є міжнародним договором, то останні два являють собою рішення, що 
були прийняті двома третинами Асамблеї держав-учасниць, а отже, згідно з класичним 
підходом у міжнародному праві не можуть визнаватися його джерелами, адже не міс-
тять необхідного для них opinio juris. 

Крім того, п. 2 статті містить посилання на допустимість застосування принципів 
і норм права «відповідно до того, як вони були витлумачені в його попередніх рішен-
нях», тобто мова йде про використання судових рішень як джерела міжнародно-право-
вих норм, що, як відомо, також суперечить класичній доктрині, у межах якої не при-
йнято розглядати судовий прецедент як джерело міжнародного права. 

Отже, навіть зверхній аналіз нормативної бази щодо застосованого права у діяль-
ності сучасних міжнародних кримінальних трибуналів дозволяє дійти висновку про те, 
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що його джерела суттєво виходять за межі класичного підходу до визначення джерел 
міжнародного права. 

У цьому зв’язку деякі вчені розглядають ці трибунали як спеціальні або ж «авто-
номні» режими у міжнародному праві1. Це стало особливо актуальним після того, як 
сам Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії у своєму рішенні Prosecutor v. 
Dusko Tadic від 2 жовтня 1995 р. визнав міжнародні трибунали «автономними» (self-
contained) режимами. У п. 11 суд зазначив, що «… можливо, вузька концепція юрис-
дикції може бути обґрунтована національним контекстом, але не міжнародним правом. 
Міжнародне право, оскільки воно не має централізованої структури, не передбачає ін-
тегрованої судової системи, яка б організувала розподіл праці серед ряду трибуналів, 
де певні аспекти чи компоненти юрисдикції як влади могли би бути централізованими 
або наданими одному з них, але не іншим. У міжнародному праві кожен трибунал є ав-
тономною системою (якщо не передбачено інше). Це несумісне з вузькою концепцією 
юрисдикції, яка передбачає певний поділ праці. Звичайно, установчий документ між-
народного трибуналу може обмежувати деякі його юрисдикційні повноваження, але 
лише в тій мірі, в якій таке обмеження не загрожуватиме його «судовому характеру», 
як це буде обговорено пізніше. Однак такі обмеження не можуть бути презумпцією і, у 
будь-якому випадку, вони не можуть бути виведені з самої концепції юрисдикції» [4].

У доповіді Комісії з міжнародного права ООН спеціальні («автономні») режими 
у міжнародному праві пов’язуються із lex specialis. Під ними розуміють групу норм і 
принципів, що стосуються будь-якого окремого питання [5]. Роль загального права в 
спеціальних режимах: заповнення прогалин. Сфера дії спеціальних законів відповідно 
до визначення вужче, ніж сфера дії загальних законів. Таким чином, нерідко зустріча-
тиметься ситуація, коли будь-яке питання, що не врегульоване спеціальним правом, 
буде виникати перед інститутами, яким доручено застосовувати таке право. У подібних 
випадках застосовуватиметься відповідне загальне право [5].

Не бажаючи зупинятися на детальному розгляді концепції «автономних» режимів 
у контексті фрагментації міжнародного права, що сама по собі становить окрему тему 
для дослідження, вважаємо за необхідне підкреслити, що навіть із загального розумін-
ня цього режиму можна зробити висновок про потенційну правотворчу функцію ор-
ганів, що діють у межах такого правового режиму. Адже, по-перше, вони самі можуть 
створювати нові норми, прикладом чого є Елементи злочинів і Правила процедури та 
доказування Міжнародного кримінального суду, а по-друге, ці органи мають застосо-
вувати норми загального міжнародного права для заповнення прогалин у спеціальній 
галузі, що, однак, часто неможливо без їхнього тлумачення та адаптації під конкретні 
відносини. Ця діяльність сама по собі часто виходить за межі правозастосування та має 
правотворчий характер. Він може проявлятися при зверненні суддів до міжнародних 
звичаїв [6], загальних принципів права [7], судових рішень [8]. Навіть міжнародні дого-
вори, принципи тлумачення яких є чітко сформульованими у Віденській конвенції про 
право міжнародних договорів 1969 р., наразі не є гарантованими від такої інтерпретації 
у міжнародних судах, що надасть їм нового (відмінного від того, що автори договору 
первісно закладали в нього) сенсу [9].

Як здається, у такій ситуації судді міжнародних кримінальних трибуналів можуть 
самі утворювати нові норми міжнародного права2. Доки ці норми діють у межах того 
ж самого «автономного» режиму це вважається припустимим з огляду на спеціальні 
завдання та функції таких судів. Однак така правотворчість може становити загрозу 
загальному у міжнародному праві підходу до формування його норм з огляду на те, що 
все частіше представники наукової спільноти посилаються на такі спеціальні норми як 
на докази існування загальних міжнародно-правових звичаїв [6, p. 186]. Крім того, усе 

1 The Diversification and Fragmentation of International Criminal Law: edited by Larissa van den Herik and Carsten 
Stahn; Roozbeh (Rudy) B. Baker. Customary International Law in the 21st Century: Old Challenges and New Debates; 
Elies van Sliedregt. Individual Criminal Responsibility in International Law тощо.

2  Nigreieva, Olena. International Courts in the International Lawmaking Process // Вісник Одеського національного 
університету. Серія «Правознавство». – 2014. – Т. 19. − Вип. 4 (25). – С. 35−46.
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більш поширеною практикою у роботі різноманітних міжнародних судових інстанцій 
є посилання на рішення інших міжнародних судових органів, що призводить до думки 
про існування судових прецедентів як джерел міжнародного права1. 

Висновки. Аналіз викладеного вище матеріалу призвів нас до наступних висно-
вків:

1) сучасні міжнародні кримінальні трибунали у своїй діяльності використовують 
широкий спектр правових джерел. Разом з тим аналіз установчих документів цих судів 
не дозволяє зробити остаточні висновки щодо їхнього вичерпного переліку;

2) серед джерел міжнародного права, що використовуються трибуналами, головне 
місце посідають міжнародні звичаї та міжнародні договори. Однак вони часто не до-
зволяють суддям чітко встановити застосовувану правову норму. Це спричинює звер-
нення судів до інших джерел міжнародного права та тих засобів, що традиційно джере-
лами міжнародного права не визнавалися;

3) джерелами, застосування яких у діяльності трибуналів викликає найбільшу кіль-
кість запитань, є міжнародні звичаї, загальні принципи права та судові рішення;

4) необхідність пошуку конкретної правової норми часто призводить суддів до на-
стільки «сміливих» інтерпретацій, що дозволяє казати про їхню правотворчу функцію. 
Це не відповідає загальноприйнятому погляду на міжнародну правотворчість, відпо-
відно до якого остання неможлива без державної згоди;

5) специфіка завдань та діяльності міжнародних кримінальних трибуналів дозволяє 
вважати масив правових норм, що склався у цій сфері, спеціальним чи «автономним» 
режимом, який заслуговує на окремий розгляд у контексті фрагментації міжнародного 
права.
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Резюме
В статье рассмотрен правоприменительный аспект деятельности Международного 
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Ключевые слова: международные уголовные трибуналы, применимое право, ис-
точники международного права, «автономный» режим, судебное правотворчество.
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SOURCES OF INTERNATIONAL LAW IN THE ACTIVITIES OF 
MODERN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS

Summary
The article describes a law applying aspect of work of the International Tribunal for the 

former Yugoslavia, the International Tribunal for Rwanda and the International Criminal Court. 
The author examines the law used by the courts and allocates the sources of international law 
to which they apply when deciding on a case. The sources that provoke the greatest number of 
questions are international customs, general principles of law, and judicial decisions. The study 
emphasizes law-making function of judges of international criminal tribunals. The specificity 
of the normative array, which regulates the relationship in the sphere of international criminal 
law, makes it possible to refer it to a special (self-contained) regime in international law.

Key words: international criminal tribunals, applicable law, sources of international law, 
self-contained regime, judicial law-making.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

1. Профіль журналу
1.1. Журнал Правова держава здійснює такі типи публікацій:
1. Наукові статті.
2. Короткі повідомлення.
3. Матеріали конференцій.
4. Бібліографію. 
5. Рецензії.
6. Матеріали з історії науки.
1.2. У певному конкретному випуску один автор має право надрукувати тільки одну 

самостійну статтю.
1.3. Мова видання – українська, російська, англійська та німецька.
1.4. До редакції журналу «Правова держава» подаються:

1. Текст статті з анотацією, записаний на електронному носії в редакторі Word 
(кегль 14, відстань між рядками 1,5 інтервали).

2. Резюме російською та англійською мовами. 
3. Колонтитул.
4. Рекомендація кафедри або наукової установи до друку.
5. Відомості про авторів.

2. Підготовка статті – обов’язкові складові
Оригінальна стаття має включати:
1. Анотацію – мовою оригіналу статті. 
2. Вступ та визначення актуальності теми.
3. Мету статті.
4. Постановку проблеми.
5. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
6. Виклад основного матеріалу.
7. Висновки.
8. Список літератури.
9. Резюме (російською та англійською мовами).
10. Ключові слова.

3. Оформлення рукопису.
Обсяг. Послідовність розташування обов’язкових складових статті
3.1. Обсяг рукопису наукової статті (з урахуванням таблиць і підписів до них, анотації, 

резюме, ключових слів, списку літератури) – не більше 20 сторінок, рецензій – до 3 сто-
рінок, коротких повідомлень – до 2 сторінок. Рукописи більшого обсягу приймаються до 
журналу тільки після попереднього узгодження з редколегією.

3.2. Послідовність друкування і розташування окремих складових наукової статті 
має бути такою: 

1. УДК – зліва над назвою статті.
2. Ініціали та прізвище автора (згідно з паспортом, український варіант), науко-

вий ступень, вчене звання, посада.
3. Назва наукової установи (в тому числі відділу, кафедри, де виконано працю); 

повна поштова адреса установи (за міжнародним стандартом, з поштовим 
індексом); телефон для співпраці з авторами. 

4. Назва статті, повинна точно відбивати зміст праці, бути короткою (в межах 
9  повнозначних слів), містити ключові слова.

5. Анотація мовою оригіналу праці друкується перед початком основного тек-
сту після інтервалу 20 мм від лівого поля.

6. Під анотацією друкуються ключові (основні) слова мовою оригіналу статті. 
7. Текст статті і список літератури. 
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8. Резюме російською та англійською мовами включає: прізвище та ініціали 
автора, наз ву наукової установи, повну поштову адресу установи (за міжна-
родним стандартом, з поштовим індексом), електронну адресу автора, назву 
статті, текст резюме та ключові слова.

9. Рисунки, діаграми, таблиці разом з підписами та поясненнями розміщуються 
у тексті статті. Рисунки, діаграми подаються тільки чорно-білого кольору.

10. Стаття повинна бути підписана автором або авторами. 

4. Мовне оформлення тексту: термінологія, умовні скорочення, посилання
4.1. Автори несуть повну відповідальність за бездоганне мовне оформлення тексту, 

особливо за правильну українську наукову термінологію (її слід звіряти за фаховими тер-
мінологічними словниками). 

4.2. Якщо часто повторювані у тексті словосполучення автор вважає за потрібне 
скоротити, такі абревіатури при першому вживанні обумовлюють в дужках. Наприклад: 
Нотаріальна палата України (далі НПУ). 

4.3. Посилання на літературу подаються у тексті статті, обов’язково у квадратних дуж-
ках, арабськими цифрами: перша цифра позначає номер праці у списку літератури, дру-
га – сторінку цитованої праці, між цифрами кома. Наприклад: [2, с. 55], [3, ст. 55] – якщо 
посилання на статтю закону.

5. Література
5.1. Список літератури друкується мовою оригіналу відповідної праці. Він оформлю-

ється згідно з ДСТУ 7.1:2006 і повинен містити тільки назви праць, на які посилається 
автор. Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку згадування. 

5.2. Назви праць у списку літератури оформлюються за правилами ВАКу згідно 
Постанови Президії ВАК України. Наприклад: для монографій слід вказати: прізвище, 
ініціали автора(ів), повну назву праці, місце видання, видавництво, рік видання, загаль-
ну кількість сторінок праці. Для періодичних видань: прізвище, ініціали автора(ів), назву 
журналу, повну назву праці, місце та рік видання, том і (або) номер, першу і останню сто-
рінку статті. 

Наприклад: 
1. Миколенко О. І. Теорія адміністративного процедурного права [текст]: монографія /  

О. І. Миколенко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Харків : Бурун Книга, 2010. – 335 с.
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ріальної діяльності [текст] / Н. В. Ільєва // Правова держава. – № 15. – 2012. – Одеса,  2012. –  
С. 45-53.

6. Анотація. Резюме. Колонтитул 
6.1. Анотація (коротка стисла характеристика змісту праці) подається мовою оригіналу 

статті, містить не більше 50 повнозначних слів і передує (окремим абзацом) основному 
тексту статті. 

6.2. Резюме (короткий висновок з основними положеннями праці) подається двома ін-
шими мовами (російською та англійською), кожне містить не більше 50 повнозначних слів 
і друкується на окремому аркуші.

6.3. Колонтитул (короткий, не більше 50 знаків, або скорочений чи видозмінений заго-
ловок статті для друкування зверху на кожній сторінці тексту праці) подається українською 
мовою разом з прізвищем та ініціалами автора на окремому аркуші.
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